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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 

 

 
  27  de setembro de 2010 

 DESTAQUES 

 

Aconteceu no CIETEP, dia 21 de setembro de 2010 a aula inaugural do  
I Curso de Especialização em Engenharia Automotiva. 

  
O curso é uma iniciativa da Universidade Federal Tecnológica do Paraná (UTFPR), em parceria com o SENAI-PR.  A proposta é pioneira no Estado e foi desenvolvida 
pelo SENAI, em parceria com indústrias do setor.                                                                                                                  
Segundo o Diretor Regional do SENAI-PR, Sr. João Barreto Lopes, o curso surgiu de um estudo prospectivo do setor automotivo na RMC, com horizonte para 2020, 
realizado pelo Observatório SESI/SENAI/IEL, em parceria com diversas empresas. Segundo o estudo, há necessidade imediata de ações ligadas a: formação e retenção 
de profissionais e o investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Como resposta as demandas do setor, o curso foi desenhado para qualificar profissionais 
com capacidade de atuar no segmento de veículos globais, dominando aspectos técnicos e de gestão do desenvolvimento do produto em toda a cadeia automotiva.  
O diretor de relações empresariais e comunitárias da UTFPR- campus Curitiba, Nicolau Afonso Barth, também destacou a sinergia entre as instituições. “O 
SENAI/PR e a UTFPR são parceiros de longa data, mas esta é a primeira vez que iremos trabalhar juntos numa ação que vai mudar o cenário da indústria automotiva do 
Paraná. São esforços como este que vão suprir a demanda por profissionais qualificados no Estado”, afirmou. 
  

Esta 1ª turma conta com 42 alunos, que representam 10 indústrias do setor automotivo da RMC (Região Metropolitana de Curitiba). 
  
A aula inaugural contou com a palestra do Sr. Yoshio Kawakami, presidente da Volvo Construction Equipments do Brasil, que afirmou: “acredito na qualificação 
técnica e reciclagem constante dos profissionais. Além disso, é fundamental agregar valor aos produtos oferecidos pela indústria local”.  
  

 
SENAI-PR  

 Após mobilização, Volks atende reivindicações dos metalúrgicos e greve 
é encerrada 

  

No Dia Sem Carro, Volvo apresenta ônibus híbrido: diesel 
e elétrico 
  



 

Terminou a greve dos metalúrgicos da Volkswagen iniciada no último sábado dia 18. O acordo 
de data-base entre sindicato e montadora, situada em São José dos Pinhais, foi fechado 
depois da intensificação da mobilização dos trabalhadores.  
Os cerca de 3.100 funcionários dos três turnos da linha de produção paralisaram as atividades 
em protesto à falta de avanço nas negociações. Após a mobilização, a Volkswagen atendeu as 
reivindicações e os metalúrgicos conquistaram 10,08% de aumento salarial (5,55% de 
aumento real + 4,29% do INPC), R$ 4.200,00 de abono e 10% de reajuste no piso salarial.  
  
Notícias relacionadas: 
Metalúrgicos rejeitam proposta. 
Montadoras do ABC propõem aumento. 
Metalúrgicos do ABC rejeitam reajuste de 10,8% 'a prazo'. 
Metalúrgicos do ABC rejeitam proposta que prevê reajuste recorde.   
Montadoras cedem e metalúrgicos de SP aprovam reajuste de 10,8%.  
Metalúrgicos injetam R$ 150 milhões na região do ABC.  
Metalúrgicos da Volks decidem por paralisação total no Paraná. 
Volks mantém paralisação em turnos alternados; greve na Volvo é encerrada.   
Metalúrgicos da Volks decidem por paralisação total no Paraná.  
Metalúrgicos conquistam maior aumento da história.  

Metalúrgicos da Volks cruzam os braços.  

********** 

Carro que faz 43,36 km/l é um dos vencedores de prêmio de inovação 
  

Um modelo ultraleve que pode chegar a marca de 102 milhas por galão (o equivalente a 43,36 
km/l), está entre os vencedores do Automotive X Prize, uma competição nos Estados Unidos 
para desenvolver veículos altamente eficientes. 
O modelo Edison2's "Very Light Car No. 98" foi um dos ganhadores por seu uso inovador de 
materiais leves, aerodinâmica superior e custo de produção muito baixo. Oliver Kuttner, o 
idealizador do carro, disse que o seu preço final é de US$ 20 mil. 
  

 
Edison2's faz até 43,36 km/l por litro de combustível e custaria US$ 20 mil para consumidor 

final. (Foto: AP) 
  

O "Very Light Car No. 98", com capacidade para quatro pessoas, é construído sobre uma 
estrutura de aço com a maior parte das peças de alumínio. Isso permite que o modelo tenha 
um quarto do peso de um carro de porte médio. O visual, em forma de gota, se assemelha 
mais ao de carros de corrida. 
As 100 pessoas que participaram do desenvolvimento do projeto optaram por um motor que 
bebe etanol, ao invés de um modelo elétrico por causa do peso extra das baterias. De acordo 
com a equipe, as suas inovações na aerodinâmica e na utilização de materiais leves poderiam 
ser aplicáveis a qualquer tipo de veículo. 
Agora a equipe está focada em tornar o carro mais acessível aos consumidores, sem aumentar 
o peso ou interferir na economia de combustível. Depois Kuttner procurará parceiros para 
viabilizar sua produção em série. 
Os outros dois vencedores foram o Wave2, um carro elétrico de dois lugares que roda até 187 
milhas (300 quilômetros) com uma carga, e o E-Tracer 7009, que faz 205 milhas (330 
quilômetros) a cada recarga. De acordo com a X-Tracer Team, responsável pelo projeto do E-
Tracer, o modelo estará disponível para os consumidores dos EUA no próximo ano. 

  

O sistema híbrido da Volvo proporciona uma redução no consumo de 
combustível de até 35%. A diminuição das emissões de gases poluentes 
que saem do escape é de cerca de 50%. 
O motor elétrico é usado para arrancar o ônibus e acelerá-lo até uma 
velocidade de cerca de 20 quilômetros por hora, e também como gerador 
de energia durante as frenagens. O motor diesel entra em funcionamento 
em velocidades mais altas. 
A cada vez que se acionam os freios, a energia de desaceleração é 
utilizada para carregar as baterias. Quando o veículo está parado, seja no 
trânsito, em pontos de ônibus ou em semáforos, o motor diesel fica 
desligado. 

 
  
Notícias relacionadas: 
Luciano Ducci conhece o Hibribus, ônibus motor elétrico e a diesel.  
Ônibus híbrido será testado em Curitiba.  
Autobonde elétrico dispensa trilhos e não polui.  
Eletra bus 
Ônibus híbrido brasileiro em teste nas ruas do Rio. 
Ônibus híbrido: Solução limpa para o transporte urbano.   
  
Carro ecológico sem portas é arma contra engarrafamento 
  

 
  
  

 

 
Edição 2010 

De 14 de setembro a 31 de outubro, Curitiba vai respirar design. 
Programação - Bienal Brasileira de Design 2010 – Curitiba 

Confira as novidades! 
 NOTÍCIAS 

LANÇAMENTOS 
A Nissan no Salão de Hannover. 
Chevrolet Aveo – Carro Compacto – Novidades.   
Citroën apresenta C4 Exclusive Sport 2011.  
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Ford anuncia novidades para o Salão de SP.  
Uno muda ranking dos zero-quilômetro e ameaça o Gol.  
Fiat Linea 2011 traz novo motor E.TorQ e mais prazer ao dirigir.  
Salão de Paris vai estar repleto de novidades.  
BMW novas imagens do futuro cupê ecológico que a marca exibe na internet.  
GM divulgou as imagens do novo SUV Captiva reestilizado.  
Nissan amplia produção de VE’S. 
Jeep renovará sua linha de produtos em parceria com a Fiat.   
Audi S6 é um monstro na hora de acelerar.  
Nissan Livina chega à linha 2011 com mais itens de série e novos preços.  
Nissan. 
Nissan Leaf tem 20 mil reservas.  
Evoque faz estreia no Salão do Automóvel.  
Nova Montana chega em duas versões.  
  
TECNOLOGIA & MEIO AMBIENTE 
Frota está poluindo menos.   
Veiculo  elétrico no Brasil.  
Criado primeiro curso de graduação em nanotecnologia do Brasil. 
Economia de baixo carbono deve triplicar até 2020.  
Produção de biodiesel cresce 73% no semestre.  
Brasil manterá política de biocombustíveis. 
Diretor-geral da ANP fala sobre os desafios do setor de petróleo e gás na abertura da Rio Oil & Gás.  
Air bag, a bolsa que salva vidas. 
GM quer oferecer OnStar no Brasil.  
Hyundai espera ter segundo carro elétrico em 2011. 
Eike Batista diz que pretende produzir carros elétricos no Brasil.   
Saab 9-3 versão Elétrica – Novo Carro Elétrico.  
Protótipo leva US$ 5 milhões como prêmio.  
GM produzirá novos motores Ecotec a partir de 2012.  
Veículos científicos futuristas farão expedição à Antártica.  
Citroen C-Zero – Carro Elétrico – Lançamento no Salão de Paris. 
Citröen cria carro inspirado na Lacoste.   
Estradas do futuro.  
Sustentabilidade guia avanço da indústria.  
EPE: consumo de energia cresce 7,1% em agosto.  
  
EMPRESAS 
Volkswagen é a marca de automóveis mais lembrada do Brasil.   
Ford Motor tem queda de 11% nas vendas nos EUA em agosto.  
Caterpillar anuncia nova unidade em Campo Largo.  
Volkswagen – Vendas de Veículos. 
Grupo Volkswagen vende mais 11,2%.  
Vendas da Nissan crescem quase 90% em agosto. 
Nissan do Brasil comemora aumento de vendas.  
Fiat quer vender 1 milhão de carros por ano no Brasil até 2014. 
Fiat prevê mercado de 4,3 milhões.    
Vendas do grupo Volkswagen têm expansão de 11,2% em agosto.  
Nissan cria a marca Venucia para atender o mercado chinês. 
Toyota terá carro para disputar mercado com Gol e Palio.   
Toyota começa construção de fábrica no Brasil para produção de compacto.  
Chinesa Chery confirma fábrica de veículos no interior de São Paulo.  
Automóveis são a força dos italianos no Brasil.  
Volkswagen nomeia novo presidente nos EUA. 
VW reforça quadro de pessoal em 400 trabalhadores.   
FPT prepara exportação do E.torQ.  
FORD e o Carro "Modelo T" elétrico.  
Citroën cria conceito com Lacoste.  
Chery traz US$ 700 milhões a fábrica no interior de SP.  
Com novo fôlego pós-crise, GM e Ford retomam disputa nos EUA.  
Porsche decidirá em novembro sobre fusão com Volks.  
Nissan planeja elevar participação de joint venture na China.  
Johnson Controls vai ampliar fábrica de bateriais em SP. 

Mais uma marca chinesa a caminho do Brasil.  
  
CENÁRIO ECONÔMICO 
Pauta é ratificada pelos metalúrgicos da Aethra e Keiper .   
Brasil e Argentina querem integrar cadeias produtivas do Mercosul.  
SINDIMETAL/PR alerta para possível desindustrialização do Paraná. 
Metalúrgicos do ABC ameaçam montadoras com greve. 
Fiat S.p.A. é confirmada nos índices Dow Jones de Sustentabilidade.  
Logística de autopeças prevê crescer até 40% este ano.  
País tem recorde de pedidos de patente.  
Metalúrgicos da GM em São José dos Campos obtém reajuste. 
China quer freiar produção de automóveis.  
Camex reduz imposto de importação de 116 peças automotivas.  
Metalúrgicos entregam aviso de greve para montadoras.  
Para executivo chinês, modelo brasileiro de infraestrutura é "piada".  
Cartão BNDES facilita acesso de pequenas empresas à inovação e tecnologia.  
Paraná é o 2º no ranking do desenvolvimento.  
  
RESULTADOS  
Vendas de veículos em agosto crescem 4,5% ante julho, diz FENABRAVE.   
Venda de carros é a 2ª melhor da história.  
Produção de veículos avança 11,5% em agosto ante 2009, diz ANFAVEA.  
Produção de automóveis cresce 3,4% em agosto, diz ANFAVEA.  
Conheça as empresas que mais se destacaram no Guia da Revista Você S/A Exame de melhores empresas para trabalhar.  
Lei da cadeirinha não atinge carros fabricados antes de 1999. 
Especialistas questionam critério da idade para multas da cadeirinha. 
Ghosn diz ter sido convidado pelos EUA a assumir GM. 
Dados do setor automotivo se destacam.  
Agosto é o melhor mês em venda de carros usados.  
AEA incentiva estudantes a seguir carreira automotiva.  
Vendas das importadoras de carros sobem 19,9% em agosto, diz ABEIVA. 
Congresso de federação favoreceu os "recados" mútuos.   
O salto de 150% dos importados em um ano.  
Setor de máquinas agrícolas prevê crescimento de 21%.  
Plano de Mobilidade poderia reduzir em 25% circulação de carros, diz ONG.  
Carros usados já estão 4,6% mais baratos neste ano.   
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 EDITAIS PARA A INDÚSTRIA 

 

FINEP apresenta novidades na captação de recursos.  
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    
  
Responsabilidade macroeconômica para o crescimento 
Henrique de Campos Meirelles – Presidente do Banco Central do Brasil 
  

 
Em palestra na FIEP, presidente do Banco Central diz  
que o câmbio deve se "normalizar" no longo prazo 

  
Em uma palestra realizada na Federação das Indústrias do Estado do Paraná (FIEP), o 
presidente do Banco Central, Henrique Meirelles, classificou a apreciação recente do real 
diante do dólar como um fato "conjuntural", provocado em parte pelos problemas atravessados 
pela economia norte-americana. Ele destacou também que o Brasil, juntamente com a 
Austrália e a Nova Zelândia, está em um grupo de países cujas moedas tendem a se valorizar 
com a alta demanda por produtos básicos no mercado internacional. Para ele, no entanto, é 
preciso levar em consideração que o País tem um déficit em conta corrente, fator que deve 
normalizar o câmbio no longo prazo. 
O presidente do BC falou a uma platéia formada por empresários e respondeu a perguntas 
feitas pelo presidente da FIEP, Rodrigo da Rocha Loures. "O período não é usual. Hoje o 
Brasil vai muito bem, o País está crescendo, enquanto no mundo há muita incerteza. É o preço 
do sucesso", disse Meirelles referindo-se à valorização do real. Ele afirmou também que, 
enquanto a cotação do dólar cai, é preciso fazer um trabalho para aumentar a competitividade 
do País, com investimentos em máquinas, infraestrutura e mudanças tributárias. 
A busca pelo aumento da produtividade, aliás, é uma das questões prioritárias para o País 
nos próximos anos, na opinião de Meirelles. Para ele, é natural que o Brasil passe a debater 
com maior dedicação questões como educação e infraestrutura, já que superou nos últimos 15 
anos o problema da instabilidade macroeconômica. "Resolver questões como a educação é a 
possibilidade que nos dá a estabilidade", declarou. Outra prioridade é a elevação da poupança 
e do investimento, que precisam crescer para sustentar a expansão da economia. 
Segundo Meirelles, a manutenção do câmbio flutuante, combinado a reservas internacionais 
fortalecidas, é um dos pilares desse período de estabilidade macroeconômica. Além disso, a 
inflação dentro da meta e o controle das contas públicas, que ajudou a reduzir a relação 
dívida/PIB nos últimos oito anos, são essenciais para que o País se volte para o planejamento 
de longo prazo. Com essas três políticas, houve uma redução acelerada nos riscos para quem 
aplica no Brasil, o que se refletiu no aumento dos investimentos. 
"A aplicação rigorosa das metas inflação gera estabilidade macroeconômica, que reduz o risco 
inflacionário. As reservas crescentes e a dívida externa cadente levam a uma redução do risco 
cambial. Superávits primários, com a dívida pública cadente, reduzem o risco fiscal", explicou 
Meirelles. "Isso se refletiu em uma redução da taxa de juros de captação do Tesouro, o que 
acentua a estabilidade." 
Um dos efeitos da manutenção desse tripé lembrou Meirelles, foi a capacidade que o Brasil 
teve para lidar com a crise econômica a partir do fim de 2008. "O Banco Central conseguiu 
aplicar medidas de liquidez e fez com que o mercado voltasse a funcionar", disse. Outra 
consequência dessa política foi a redução do custo para se investir no País, o que fica claro 
com o aumento do crédito de 25% do PIB em 2003 para os atuais 46% do PIB. Além disso, as 
empresas passaram a ter maior espaço para captar recursos junto ao mercado, e houve mais 
previsibilidade para o investimento estrangeiro direto (IED). 
Meirelles ressaltou que o cenário mais estável está se traduzindo em ganhos para toda a 
população, com a geração de empregos se acelerando nos últimos anos, a entrada de mais de 
35 milhões de pessoas na classe média e o saldo de 20 milhões de pessoas que saíram da 
extrema pobreza. "Do ponto de vista do empresário, temos hoje um mercado consumidor 
maior, mais estável e mais robusto", concluiu. 
Meirelles apresentou a perspectiva de investimentos industriais para o país – horizonte 2013, 

EVENTOS 
  

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.  
  

 

  

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  
  

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 
  

 

  
18/11/2010 - VER2010 - 2º Seminário Veículos Elétricos & Rede Elétrica 
acontece em novembro 
Associação Comercial do Rio de Janeiro. 
  

 
  

27/11/2010 à 05/12/2010 – Missão Empresarial à Pollutec Lyon 2010 

Page 4 of 5Caros

27/9/2010



  

conforme tabela abaixo: 
  

  
Notícias relacionadas: 
Palestra na Federação das Indústrias do Estado do Paraná.   

  R$ bilhões R$ bilhões Crescimento % 

  2005-2008 2010-2013   

Petróleo e Gás 160 340 112,9 

Mineração 53 52 -2,7 

Aço 26 51 99,6 

Petroquímica 20 34 70,9 

Automotivo 23 32 37,8 

Elétrico/Eletrônico 15 21 39,0 

Papel e Celulose 17 19 10,6 

Total 314 549 74,8 

 

  
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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