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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 

 

 
  05 de outubro de 2010 

 DESTAQUES 

 

 
Visite a unidade da sua cidade nos dia 5 a 7 de outubro e defina seu futuro.  

O SENAI abre suas portas e apresenta a estrutura responsável pela formação de milhares de profissionais.  
Uma programação completa pra você conhecer as novidades tecnológicas e as áreas de formação que estão movimentando a indústria.  

O SENAI Casa Aberta proporciona orientação profissional aos visitantes e um ambiente ideal para o contato com o conhecimento.   
Acesse o site nacional SENAI CASA ABERTA e saiba tudo sobre o evento. 

  

Conheça os projetos vencedores do 4º Desafio 
Plascar/SAE BRASIL de Design Automotivo.    
  

Foram 2663 inscrições, 13% a mais do que em 2009. 
  
Estudantes de 88 instituições de Ensino Superior de todo o Brasil participaram do 4º 
Desafio Plascar/SAE BRASIL de Design Automotivo, prêmio que tem o apoio da 
revista Auto Esporte, da Editora Globo.  
O concurso reúne estudantes de Design e Desenho Industrial.  
São classificados os três melhores trabalhos, nas categorias Interior e Exterior, 
escolhidos por uma banca de profissionais da Plascar, da SAE e da revista Auto 
Esporte. 
A premiação será realizada durante o 19º Congresso e Exposição Internacionais de 
Tecnologia da Mobilidade - SAE BRASIL, a ser realizado entre 5 e 7 de outubro, no 
Expo Center Norte, em São Paulo. A cerimônia será no dia 5 de outubro, às 19h, no 
Auditório Jaçanã. 
“Mais uma vez, o Desafio de Design obteve resultados surpreendentes. 
Agradecemos todos os estudantes que confiaram seus trabalhos a esta iniciativa e 
cumprimentamos a todos pela qualidade dos materiais inscritos. Aos vencedores, 
desejamos muita sorte, muito sucesso, e esperamos que tenham uma bela carreira 
na área do Design Automotivo”, disse o diretor de Engenharia da Plascar, José 
Donizeti da Silva. 
Conheça os vencedores: 
  

Categoria Design Exterior - 1951 inscritos 

  
1º lugar - Fernando Rodrigues Olbrich (UNESP - Bauru/SP) 
  
2º lugar - Rodrigo Ferreira da Silva (Universidade Positivo - Curitiba/PR) 
  

Frota de táxis elétricos pode ser usada em Curitiba 
durante a Copa do Mundo. 
  

 
  

Um convênio firmado entre a Prefeitura de São José dos Pinhais, a Companhia 
Paranaense de Energia Elétrica (COPEL), a INFRAERO e a Cooperativa Aerotáxi colocou 
em funcionamento, o primeiro táxi elétrico do país e o primeiro eletroposto – ponto 
para recarga de veículos elétricos. Fruto de um estudo desenvolvido há dois anos pela 
COPEL, o veículo faz parte de um projeto experimental que pretende avaliar o impacto que 
a tecnologia terá no mercado.  
“O Governo do Paraná, a Infraero e o município de São José dos Pinhais têm agido 
constantemente para chegar em primeiro lugar. Com a instalação deste primeiro 
eletroposto em São José, estamos contribuindo para que nos coloquemos numa longa 
caminhada em busca de uma alternativa que utiliza uma energia renovável, limpa e 
ambientalmente responsável”, afirmou o governador Orlando Pessuti. 
  



 

 
  
3º lugar - Renan Socbzak (PUC-PR- Curitiba) 
  

 
  

Categoria Design Interior - 712 inscritos 
  
1º lugar - Narques Alan (Faculdade da Cidade de Salvador -BA) 
2º lugar - Fabio de Oliveira Conduru Ferreira (Universidade Federal da Bahia - BA) 
3º lugar - Mariana Zarpelão (Universidade Positivo - Curitiba/PR)  

 
  
  

 
  
Notícias relacionadas: 
Copel quer frota de táxis elétricos para a Copa.  
COPEL inaugura eletroposto no Aeroporto Afonso Pena.   
Primeiro táxi elétrico do Brasil começa a circular no Paraná. 
Primeiro táxi elétrico do Brasil está em São José dos Pinhais.   
Primeiro táxi elétrico do Brasil começa a circular amanhã em Curitiba.  
Primeiro táxi elétrico do país começa a circular no Paraná.  
  

Mercado automotivo de olho nos profissionais 
qualificados 
  

 
  
As montadoras e outras empresas da cadeia automotiva estão focadas no 
profissional especializado. A mão de obra cada vez mais capacitada tem prioridade no 
ingresso e na ascensão dentro da empresa. 
Existe uma grande demanda de conhecimento e quem deseja entrar ou já atua na área 
deve estar atento. “A área é muito promissora e as empresas estão investindo nisto. Antes, 
as montadoras importavam projetos e adaptavam à realidade brasileira. Hoje, as 
empresas já desenvolvem projetos de engenharia próprios que até vão para o 
exterior”, explica Jorge Luiz Riechi, engenheiro mecânico, mestre em engenharia de 
produção e professor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). 
Ele é coordenador de um curso de especialização em Engenharia Automotiva, lançado 
recentemente em uma parceria da universidade com o Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial (SENAI) do Paraná. 
A necessidade de um curso como este originou de um estudo realizado pelo Observatório 
de Desenvolvimento Industrial do Sistema da Federação das Indústrias do Estado do 
Paraná (Fiep), que abrange o SENAI. 
Segundo a coordenadora do observatório, Ariane Hinça Schneider, há dois anos teve 
início um trabalho específico com o setor automotivo de Curitiba e Região Metropolitana. 
O intuito foi traçar um panorama sobre como o segmento estará em 2020 e como se 
planejar para daqui a 10 anos. “Um dos cenários indicados foi a formação de 
competências técnicas, ou seja, mão de obra local qualificada”, comenta.  
O resultado foi a criação de um curso de especialização. O observatório e representantes 
das empresas se reuniram e desenharam a matriz curricular e o conteúdo, pensando em 
como atender a demanda da indústria. A primeira edição do curso teve início do mês 
passado e a procura foi superior ao número de vagas. 
  
  
  
  
  

 

 
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 
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LANÇAMENTOS 
Renault Twingo Miss Sixty – Modelo Compacto para Mulheres – Versão Limitada.  
Salão do Automóvel de São Paulo – Lançamento de Modelos Importados.     
Carros Elétricos devem ser destaque do Salão de Paris 2010. 
Mini deve lançar Novos Carros no Salão de Paris 2010.   
Detroit: VW anuncia New Beetle.  
Novo SUV da Porsche poderá chamar-se Cajun.  
Fiat iniciou a produção do novo hatch médio. 
Honda Jazz híbrido com apresentação agendada para Paris.   
Veja o Uno Sporting sem camuflagem. 
Carro do Futuro Digital. 
Montana com cara de Agile. 
Nissan mostra novo modelo da gama de elétricos.  
  
TECNOLOGIA & MEIO AMBIENTE 
The future by Airbus. 
Credo E-Bone: mais sustentabilidade para os transportes públicos. 
T25: o carro urbano que promete acabar com o engarrafamento. 
Kia mostrará versão híbrida do Optima em Los Angeles.  
Nissan Micra: Nova vida para o mundo.  
Ônibus híbrido em testes.  
Produção conjunta de etanol e biodiesel pode reduzir emissões.  
Buyers Do Want Electric Cars, But Don't Want To Pay More. 
Já é possível converter carros comuns para elétricos.   
Infiniti revela híbrido M35h que será exibido no Salão de Paris.  
Volvo inicia testes de ônibus ecológico no Brasil.  
Bugue elétrico pode atingir 200 km/h.  
Mercedes começa produzir novo elétrico.  
Copel vai investir R$ 52 milhões na ampliação da rede de banda larga.  
Mapa verde Curitiba. 
Produção de biodiesel no Brasil deve crescer 50%.  
Etanol em motores pesados para nos testes.  
Novidade deverá mudar a cultura do setor automobilístico.  
  
EMPRESAS 
Montadora chinesa anuncia chegada ao Brasil. 
Renault apresenta versão definitiva de van elétrica.   
Nissan em parceria com LeasePlan.  
Nissan tem comercial suspenso pelo Conar.  
Brose apresenta sistemas automotivos inéditos no país.  
  
CENÁRIO ECONÔMICO 
Crédito do banco Mercedes-Benz a veículos cresce 15%.  
Itália: 67% dos clientes querem elétricos.   
Fundo de Bañuelos negocia compra de 14% da Brasil Ecodiesel.  
Para Mantega, parte da reforma tributária pode sair após as eleições. 
Novo trem bala chinês bate recorde de velocidade.   
Produção de veículos no Japão avança 20,8%.  
  
RESULTADOS  
Venda de carros garantiu acordo com montadoras.  
Aumentos salariais no ABC paulista injetarão R$ 837 milhões na economia.  
RPC ganha prêmio Volvo de Segurança no Trânsito.  
Mercado amplia receita de montadoras.  
Preço de carros usados segue em queda e acumulam perda de 4,6%.  
Aumento na venda de carros anima setores de manutenção. 
100+: setor automotivo se prepara para nova onda.   
Brasil é ágil em marcas, mas lento em patentes.  
Fiat tem vagas para 50 trainees em Betim.  
Grupo chinês deve construir 4 trechos da Ferronorte. 
Estatal da China aponta MT como interesse de investimentos.   
Vendas continuam a todo vapor.  
Brasil supera Alemanha no ranking de vendas.  
Venda de carros aumenta 12,20% até agosto.  
Indústria aponta reação da demanda externa. 
Vendas de veículos estão perto de 2,5 mi de unidades.   

 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  
   

PELT 2020 

Plano Estadual de Logística e 
Transporte do Paraná - 2020 

  

EVENTOS 
  

14/09 a 31/10/2010 – Bienal Brasileira de Design 2010 - “Design, Inovação e 
Sustentabilidade” 
Curitiba – PR 
   

17 à 19/10/2010 – SAE BRASIL Noise and Vibration Conference – NVH 
Florianópolis – SC 
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O Plano Estadual de Logística e Transporte – PELT 2020 é apresentado com o 
objetivo de consolidar, em um único documento, as intervenções e obras de 
infraestrutura de logística consideradas importantes e estratégicas para o 
desenvolvimento do Paraná. Os protagonistas desta proposta são o Conselho 
Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Paraná – CREA-PR, a 
Federação das Indústrias do Estado do Paraná – FIEP; o Instituto de Engenharia do 
Paraná – IEP e o Sindicato da Indústria da Construção Pesada do Estado do Paraná 
– SICEPOT, todos sabedores da necessidade de ações que culminem com o 
resultado pretendido. 
A formulação do PELT 2020 teve como base dados econômicos, programas em 
desenvolvimento e, principalmente, a identificação dos gargalos que impedem a 
aceleração do desenvolvimento paranaense. 
É apresentada neste documento a situação atual dos diferentes modais de 
transporte – rodoviário, aeroviário, hidroviário e ferroviário, e a indicação de obras 
que demandam de investimento em estudos de viabilidade e projetos, para posterior 
busca de recursos que promovam a execução das intervenções consideradas 
prioritárias e necessárias. 
Anseia-se que o PELT 2020 subsidie o início de uma discussão permanente na 
gestão de projetos de interesse público e privado, dentro das áreas de logística e 
infraestrutura de transportes. A intenção é agregar toda forma de contribuição na 
busca de soluções de problemas atuais e futuros nos diferentes modais de 
transportes, advindas da sociedade organizada preocupada com o desenvolvimento 
do Estado. E, acima de tudo, que o PELT 2020 se concretize como uma 
ferramenta para a formulação de políticas públicas de desenvolvimento, 
fornecendo elementos que contribuam com os atuais e futuros planos de governos, 
na busca da construção de um estado que se desenvolva de forma harmônica e 
equilibrada. 
O anseio é de que o plano se concretize como uma ferramenta para a formulação de 
políticas públicas PELT 2020. 
  

Estrutura dos Capítulos: 
  

Modal Rodoviário 
Modal Ferroviário 
Modal Hidroviário 
Modal Aeroviário 

  
Notícias relacionadas: 
PELT 2020 

 

  

  

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 

 

  
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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