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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 

 

 
 02 de setembro de 2010 

 DESTAQUES 

 

 
Faça sua inscrição! 

  

 

Carro elétrico feito por estudantes bate recorde e atinge 515 km/h 

O carro elétrico mais veloz do mundo alcançou, em testes realizados semana passada, 
515km/h na velocidade máxima. Criado por estudantes da Universidade de Ohio, nos EUA , o 
automóvel fez uma média de 495km/h durante o trajeto de ida e volta, batendo o recorde 
anterior cravado pela própria equipe, chamada Buckeye Bullet . 
Como todo veículo feito para bater recordes, a carroceria lembra mais um desenho animado 
do que algo que usaríamos como meio de transporte. Mas se a aparência é muito diferente 
dos produtos comerciais, as baterias de lítio foram fornecidas pela A123 Systems, fornecedora 
de fabricantes como a Chrysler, explica o site Inhabitat . O recorde é reconhecido pela 
Federação Internacional de Automobilismo, a FIA . 
E no que dependesse da parte elétrica, a máquina poderia até ter ido até mais rápido: após o 
recorde, uma nova tentativa falhou por causa de uma falha mecânica do veículo, que não 
resistiu ao torque do motor. A equipe não conseguiu fazer os reparos para permitir novos 
testes desta vez, mas o projeto continua e novas versões do protótipo estão previstas. 
O recorde é interessante porque remete ao início da medição de marcas de velocidade em 
terra. Os primeiros dois registros de velocidade máxima, anotados em 1898 e 1899, foram 
feitos com veículos elétricos, que, pilotados por Gaston de Chasseloup-Laubat em Achères, na 
França, atingiram as estupefacientes marcas de 63 e 70 km/h, respectivamente. O próximo 
recorde medido apenas em 1902, já era com um motor a vapor. 
  

 
  

Mitsubishi apresenta novo carro elétrico 
  

 
  
A Mitsubishi apresentou em Curitiba o Miev, primeiro carro totalmente 
elétrico da montadora. Ele já é fabricado e comercializado no mercado 
asiático e chega à Europa e aos Estados Unidos em outubro. No 
Brasil, no entanto, segundo o diretor de Engenharia, Reinaldo 
Muratori, ainda não há viabilidade econômica para venda em grande 
escala, já que ele custaria hoje cerca de R$ 120 mil. 
“Os impostos no Brasil são muito altos e comercializá-lo a esse preço 
seria inviável. Queremos chegar a um valor no qual seja possível 
popularizar a tecnologia no país”, diz Muratori, estimando um preço 
ideal entre R$ 50 mil e R$ 60 mil. No Japão, o carro é vendido por 
US$ 30 mil. A expectativa da montadora é de que ele chegue ao Brasil 
em 2012, para frotas de empresas, e no ano seguinte ao varejo 
brasileiro. “Isso se nós avançarmos e o governo federal fizer a parte 
dele”, afirma o diretor. 
As montadoras de forma geral pedem incentivos fiscais aos 
veículos híbridos e totalmente elétricos, como a redução do 
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) e do Imposto de 
Importação. Um primeiro passo deve ser dado nos próximos dias, 
quando o governo deve anunciar os detalhes de um programa de 



 
  
Notícias relacionadas: 
Carro elétrico roda mil quilômetros com apenas uma carga.  
Ônibus leva até 1,2 mil pessoas.  
Volkswagen E-UP – Novo Carro Compacto Elétrico. 
Ford promete criar 5 Novos Carros Elétricos.  
  

incentivo para o segmento, que inclui a redução da alíquota de IPI dos 
atuais 25% para uma faixa entre 7% e 18% (de acordo com a 
cilindrada). 
A Mitsubishi também investe no desenvolvimento de baterias mais 
baratas, já que elas representam hoje o maior custo do automóvel – 
em 10 anos, a estimativa é que o gasto caia pela metade. Pelos 
cálculos apresentados pela montadora ontem, o custo por quilômetro 
rodado com energia elétrica é de cerca de 3 centavos, enquanto para 
a gasolina e álcool a despesa chega a 22 centavos – com base nos 
valores praticados em São Paulo há cerca de dois meses. 

  
Notícias relacionadas: 
  
Luciano Ducci testa o primeiro carro 100% elétrico da Mitsubishi.  
Elétrico da Mitsubishi custará 33 mil euros na Europa. 
A realidade do Mitsubishi i MiEV, único carro elétrico hoje feito por um 
grande fabricante. 
  
  
  
  
  
  

 

 
Edição 2010 

De 14 de setembro a 31 de outubro, Curitiba vai respirar design. Neste período, a capital paranaense recebe a Bienal Brasileira de Design 2010, com o tema “Design, 
Inovação e Sustentabilidade”, sob curadoria geral de Adélia Borges. 
O evento, de repercussão internacional, pretende refletir sobre como projetar, produzir e consumir bens, satisfazendo as demandas do mundo atual, sem comprometer 
o futuro do planeta. Desafio este que, desde os anos 80, se transformou em meta na agenda da Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento da 
Organização das Nações Unidas (ONU). 
Para tanto, a Bienal 2010 vai promover mostras, seminários, fóruns, workshops, ações educativas, interativas e culturais paralelas. A edição deste ano inova ao 
acontecer não em um único local e sim simultaneamente em vários lugares de Curitiba. A programação inclui tanto espaços expositivos institucionalizados – como 
museus e universidades –, quanto espaços públicos de alta movimentação de pessoas – como parques da cidade. 

Programação - Bienal Brasileira de Design 2010 – Curitiba 
  

 NOTÍCIAS 
LANÇAMENTOS 
Silencioso Prius terá aparelho para fazer barulho e avisar pedestres. 
Citroën Aircross chega em setembro.   
Ford Fusion inicia venda de Hybrid.  
Volkswagen lança nova versão da Amarok no Brasil. 
Fox europeu ganha novo motor de entrada.   
Peugeot 3008 hibrida é apresentada oficialmente na Europa.  
Bugatti vai vender o Veyron 16.4 no Brasil.  
Volkswagen lançará 47 novos carros no mundo até 2014. 
Ford tem 8 veículos a caminho da Índia.    
Mini Countryman, o maior carro da marca.  
Novo Evora S revela detalhes.  
Effa Motors lança a versão cabine dupla da picape Hafei.  
Peugeot 408 visita fornecedores de peça. 
Toyota testa produção do Etios na Índia.   
O peso da grife.  
  
TECNOLOGIA & MEIO AMBIENTE 
Google lança busca em tempo real que inclui Facebook e Twitter.  
Novos combustíveis começam a fazer parte do dia a dia dos brasileiros. 
Poluição do ar em São Paulo mata oito por dia. 
Salão do Automóvel de Moscou exibe triciclo elétrico e Lada R90.    
Motores diesel na SAE Brasil.  
A diferença: bateria descarregada. 
Elétrico Bullet Buckeye bate recorde de velocidade. 
Veículo elétrico que consegue rodar por mais de uma hora com acima dos 90 km/h. 
US motorists warm to electric car invasion.    
ANP promoverá leilão de biodiesel na próxima semana. 
Concentração de ozônio cresce nas principais regiões metropolitanas do Brasil.  
Algas começam a virar biodiesel na Argentina.  
Renault participa do Prêmio de Sustentabilidade.  
Ônibus movido a pilha.  
AUTOESPORTE de setembro mostra conflitos do programa de inspeção veicular ambiental.  
  
EMPRESAS 
Volkswagen contrata 312 trabalhadores para fábrica de São Bernardo, no ABC. 
Scania contrata especialista em BRT.  
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Fabricante de autopeças abre unidade em Mauá.  
Alta demanda obriga Audi a acelerar produção do A1.  
Nissan em alta em Julho.  
Montadoras vão comprar R$ 45 bilhões em peças neste ano.  
GM quer mais engenheiros.  
Petrobras adquire 50% da Bióleo por R$ 15,5 mi.  
Montadoras antecipam recalls para evitar dano de imagem.  
Volks planeja produzir 1,6 mil veículos por dia.  
Entrevista Denise Johnson - GM. 
Fiat enfrenta resistência de concessionárias nos EUA.  
GM é a marca que mais cresce.  
Chinesa quer vender 620 mil carros no Brasil.  
  
CENÁRIO ECONÔMICO 
Setor automotivo bate recorde mas região perde geração de riqueza. 
Cidadania também é atividade sindical. 
FIEP obtém liminar que adia obrigatoriedade do novo ponto eletrônico.  
Vem aí o Dia Mundial Sem Carro.  
Produção industrial cresce em julho após 3 quedas.  
China lidera vendas globais de veículos com alta de 45%; Brasil é 5º.  
Manufatura: ritmo cai na zona do euro e sobe na China.  
Produção da indústria volta a crescer.  
Innovation Day.  
Corte de vagas cai 17 entre julho agosto nos EUA. 
Venda de carros na China salta 56% com subsídio do governo.  
Fantásticos chineses.  
  
RESULTADOS 
Venda de máquina agrícola gera ganho 37% maior.   
Só 32% das mães usam cadeirinha.  
Vendas globais de automóveis chegarão a 70 milhões de unidades este ano.   
Nissan e Hyundai ‘correm’ pelo 2º lugar entre marcas asiáticas nos EUA.   
ANFAVEA: inadimplência para comprar carros novos cai para 3,4%.   
Justiça quer estudo para regulamentar cadeirinhas em coletivos.    
Vendas de carros até dia 29 indicam novo recorde.  
Logística é desafio para indústria, diz Schmall. 
Inmetro e CNPq buscam doutores em 18 áreas.  
Fornecedores podem frear crescimento automotivo.  
Após 60 milhões de carros, indústria pede mais peças.   

Vendas de carros de luxo foram as que mais cresceram em Agosto. 
 

 EDITAIS PARA A INDÚSTRIA 

 

FINEP lança edital de R$ 500 milhões para empresas inovadoras.   
Você sabe elaborar projetos para captação de recursos em edital de fomentos à inovação? 
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    
  

A inovação reversa 

  
A maioria das pesquisas de empresas globais acontece na matriz, mas 

para Vijay Govindarajan é hora de mudar 
  

Fonte: Revista Época Negócios 
  

 
Vijay Govindarajan – Especializado em estratégia e inovação, ele foi eleito um dos 50 

pensadores mais influentes de gestão em outubro de 2009 pelo site Thinkers50.com. É tido 

EVENTOS 
  

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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também como um dos melhores coachs dos Estados Unidos 
  

A General Electric é uma das companhias mais inovadoras do planeta. Já conseguiu se 
reinventar várias vezes ao longo de suas décadas de existência. Logo, é um sinal importante 
que a empresa esteja adotando um modelo para inovar ainda pouco usual entre grandes 
companhias globais: a inovação reversa (ou “reverse innovation”, em inglês). O termo é 
de autoria de Vijay Govindarajan, professor da Tuck School of Business, nos Estados Unidos. 
Em 2008, Govindarajan tirou licença acadêmica para assumir, por dois anos, o cargo de 
Consultor Chefe de Inovação na GE.  
É fácil definir a inovação em reverso: é aquele adotado primeiro nos mercados 
emergentes e, depois, exportado para os mercados ricos. Na GE, o modelo já funciona na 
divisão de produtos voltados à saúde. Um exemplo é o caso de uma máquina de ultrassom do 
tamanho de um laptop, o GE Logic, na faixa dos US$ 15 mil. Modelos tradicionais e 
sofisticados da GE podem custar mais de US$ 60 mil. O GE Logic foi criado para a China rural, 
mas a companhia prevê que as vendas do aparelho vão ganhar impulso também nos Estados 
Unidos, com a reforma da saúde proposta pela administração Obama, que privilegia soluções 
de baixo custo.  
O fator que propiciou o nascimento da inovação reversa foi a crescente importância dos 
emergentes. “Não dá mais para desenhar um produto para o mercado americano ou europeu, 
e simplesmente adaptá-lo ao indiano ou chinês”, diz Govindarajan. O motivo é que a relação 
entre preço e performance na Índia, China ou Brasil é muito diferente.  
O rumo da inovação está se alterando e flui cada vez  
mais dos países pobres para os ricos  
A inovação reversa é uma inversão do modelo mais convencional que foi descrito pelo também 
especialista no assunto Pankaj Ghemawat, em que a inovação da matriz, normalmente em um 
país rico, é adaptada ou forçada sobre mercados emergentes. Govindarajan chama esse 
processo de “glocalização” (uma globalização local). Para ele, porém, em muitos casos 
esse padrão está esgotado. “Isso funcionou muito bem numa era em que as nações ricas 
respondiam de longe pela maior fatia do mercado mundial. Mas esses dias acabaram”, diz o 
professor indiano. Diante do novo cenário, a inovação em reverso não é apenas uma medida 
simpática, politicamente correta ou de nicho. Ela tende a se tornar o oxigênio para o 
crescimento sustentável de empresas globais nos próximos anos.  
Mas o que muda na prática? “Enquanto a ‘glocalização’ requeria a centralização de poder 
e recursos, a inovação ao reverso é descentralizada”, diz Govindarajan. O foco é o 
mercado local, sendo que o pessoal dedicado à inovação em reverso deve estar sediado e ser 
gerenciado nesses mercados. As equipes locais devem ser responsáveis pelos lucros e 
prejuízos e devem ter autonomia de decisão, o que inclui voz ativa na divisão do bolo dos 
recursos globais da empresa. Na medida em que os produtos inovadores se tornam 
comprovadamente bem-sucedidos, eles devem ser globalizados.  
Um dos riscos desse tipo de inovação, quando exportada aos mercados ricos, é o da 
canibalização de produtos sofisticados de alta margem de lucro. O caso do ultrassom ajuda a 
ilustrar como isso nem sempre é verdade. Quando a inovação entra no país rico, tende a ser 
destinada à base do mercado. E a expectativa é de que haverá público, no topo, para produtos 
altamente sofisticados – e caros. A inovação em reverso, diz Govindarajan, também não 
vai matar os centros de pesquisas nos países ricos. Para ele, o modelo de adaptação 
atual “ainda tem muito a oferecer às classes abastadas dos países pobres”. O mais 
provável, acredita ele, é que os dois modelos se combinem cada vez mais.  

           
Notícias relacionadas: 
Índia, China e Brasil lideram inovação reversa.  
Verso e Reverso 
Processo de inovação reversa 
Companhias apostam na introdução da inovação reversa.   

 

  

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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