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DESTAQUES  

Fiat confirma fábrica em PE para fazer "carro regio nal"  
  

A fábrica que a Fiat instalará em Pernambuco será construída na cidade portuária de 
Suape, e terá capacidade de produzir 200 mil veículos por ano, informou a montadora 
nesta segunda-feira (13) após jantar oferecido pelo governo do Estado a executivos da 
companhia.  
A futura unidade deve ficar pronta em três anos e produzirá um novo carro, ainda a ser 
desenvolvido pela Fiat, que terá como público-alvo os consumidores das regiões Norte e 
Nordeste -- caso isso se confirme, será um dos primeiros -- senão o primeiro -- modelo 
"regionalizado" da indústria automotiva pelo menos após a abertura do mercado às 
importações, ocorrida durante o governo de Fernando Collor de Mello (1990-1992). 
A localização da futura unidade também pode ser considerada estratégica para 
exportações -- e até importações em regime de CKD (carros desmontados) -- devido ao 
porto local, que faz parte do Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros. O 
investimento total da Fiat seria, de acordo com uma fonte que pediu para não ter o nome 
revelado, de R$ 3 bilhões a R$ 5 bilhões. A capacidade de produção da unidade 
pernambucana será similar à da fábrica da Fiat na cidade argentina de Córdoba. 
Além da construção de uma nova fábrica em Pernambuco, a montadora italiana também 
pretende expandir sua unidade em Betim, em Minas Gerais, em mais 150 mil veículos por 
ano. Atualmente essa fábrica entrega 800 mil veículos a cada ano. No Paraná, a FPT (Fiat 
Powertrain Technologies) produz a família de motores E-torq. 
O projeto da fábrica em Suape será formalmente anunciado nesta terça-feira (14), durante 
evento com a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na cidade de Salgueiro, 
a 515 km da capital do Estado, Recife. No próximo dia 29, Lula deve ir a Suape para 
cerimônia de inauguração da pedra fundamental da fábrica da Fiat. O governador 
pernambucano é Eduardo Campos, do PSB, aliado da presidente eleita Dilma Rousseff e 
reeleito para novo mandato ainda no primeiro turno, com mais de 80% dos votos. 
R$ 10 BILHÕES.  
O investimento na fábrica de Suape faz parte de um pacote de R$ 10 bilhões a serem 
injetados pela Fiat -- atual líder de mercado -- no Brasil entre 2011 e 2015 (contra R$ 6 
bilhões no biênio 2008-2010). Segundo executivos da marca afirmaram no lançamento do 
Bravo, no final de novembro, no ano que vem serão colocados no mercado brasileiro 20 
novidades -- número que inclui versões de carros já existentes e reestilizações. Entre os 
lançamentos deve estar a nova geração do hatch Palio.  

 

Notícias relacionadas:  
A futura unidade deve ficar pronta em três anos e produzirá um novo carro, ainda a ser 

desenvolvido pela Fiat. 
Chrysler produzirá carros no Brasil com fábrica em PE. 

Fiat confirma investimento de R$ 3 bi em PE. 
Fiat confirma fábrica em Pernambuco. 

Pernambuco FIAT confirma fábrica mas em suape unidade vai fazer carro exclusivo 
para norte e nordeste 

  

  

 

NOTÍCIAS 

LANÇAMENTOS  
VW propõe taxi elétrico baseado no Up.  
Veículos chineses com visto de permanência.  
Salão de Detroit terá até 40 lançamentos.  
Mitsubishi e Nissan planejam produzir nova picape.  
  
CENÁRIO ECONÔMICO 
Equilíbrio ameaçado nas montadoras. 
Ford está avaliando impacto de medidas econômicas.   
PIB avança 4,5% em 2011, diz CNI.  
China tem mercado interno de 18 mi de veículos em 2010.  
Brasil ajuda a redesenhar mapa da indústria.  
Montadoras suspendem férias.  
  
RESULTADOS  
EUA devem manter barreira ao etanol.  
Chery Cielo é o carro chinês mais procurado no WebMotors .  
Cresce população que usa veículo próprio.  
Brasil está na 36ª posição no ranking de competitividade.  
Greve no setor aéreo durante o Natal? 
Vendas caem 7,1% na Europa.  

TECNOLOGIA & MEIO AMBIENTE  
Híbridos no Brasil: Marketing de mão-dupla. 
Mitsubishi vai produzir compacto para mercados emergentes.  
Ônibus híbridos - tecnologia, economia e respeito ao meio ambiente. 
6 tecnologias para carros mais sustentáveis.   
Ônibus movido a hidrogênio começa a circular em Londres.  
Diese Autos machten Filme berühmt.  
Escolha cara na hora de comprar um carro. 
Chineses apresentam trem movido a hidrogênio.   
Ciência e tecnologia terá R$ 106,4 milhões em 2011.  
Consumo de gasolina e diesel é recorde em 2010.  
Carros terão etiqueta Ibama-Inmetro em 2011.  
Ibama e Inmetro lançam etiqueta única para carros. 
   
EMPRESAS 
Renault pode ter lucro recorde de US4,4 bi em 2010, diz jornal.  
Hyundai – Estratégias para Vender Carros Luxuosos – EUA.  
Mitsubishi e Nissan em nova parceria.  
Fisker chega à China. 
Marelli no 1º ônibus híbrido a etanol.  
  
  



EDITAIS PARA A INDÚSTRIA  

Abertura das inscrições do programa de inovação Ose o / Finep  entre Brasil e França.   
FINEP apresenta novidades na captação de recursos.    
FINEP lança edital de R$ 500 milhões para empresas inovadoras.   
Você sabe elaborar projetos para captação de recurs os 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 brasilei ras e estrangeiras.   
Curso capacita empresários e profissionais para atu arem 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 biodiese l.  
Programa Finep Inova Brasil apresenta novidades    
Curso: Projetos de Inovação Tecnológica e de Inovaç ão Social  
FINEP lança chamada para empresas nascentes.   

NOTÍCIA ESPECIAL  EVENTOS 

Pesquisa da UE questiona credenciais verdes dos 
biocombustíveis  
  
Reuters/Brasil Online 
Por Pete Harrison 
  
Uma investigação na União Européia sobre os biocombustíveis que durou um ano concluiu 
que algumas das credenciais verdes deste combustível podem ser comprometidas por 
efeitos colaterais, que precisam ser solucionados, disseram oficiais da UE.  
A indústria multibilionária teme a imposição de futuras barreiras contra biocombustíveis 
não-sustentáveis produzidos a partir de alimentos, mas o esperado relatório da Comissão 
Européia não deverá propor novas ações. Ao contrário, deve recomendar mais seis meses 
de estudo.  
O relatório vem após um ano de batalhas internas entre especialistas da Comissão, que 
colocaram em dúvida os planos da UE de criar um mercado de 17 bilhões de dólares por 
ano para biocombustíveis de produtores como a França, Alemanha, Brasil, Malásia e 
Indonésia.  
O investimento europeu em biocombustíveis foi reduzido à metade devido às dúvidas 
sobre as credenciais verdes do setor e ao desafio climático.  
"Agora devemos promover segurança em sustentabilidade e segurança para investidores 
nos setores da UE de combustíveis e transporte e para os países produtores", disse o 
comissário de Energia da UE, Guenther Oettinger, quando questionado sobre o relatório.  
  
PERIGO CONCRETO  
A recente incerteza sobre os investimentos tem sido provocada por um novo conceito 
conhecido como "uso indireto da terra" (Iluc, na sigla em inglês).  
Na essência, isso significa que se uma lavoura de grãos for substituída por uma cultura 
para biocombustíveis, alguém, em algum lugar, vai passar fome, a menos que as 
toneladas perdidas sejam cultivadas em outro lugar.  
As culturas que podem sofrer com isso, freqüentemente, vêm de zonas tropicais, 
encorajando produtores a buscar novas terras em regiões férteis de florestas. A queima 
destas áreas pode aumentar em grande quantidade a emissão de gases de efeito estufa, 
cancelando benefícios trazidos por biocombustíveis.  
"(A mudança do) uso indireto da terra é um perigo concreto", disse Oettinger. "É um 
processo econômico normal que os acres agrícolas sejam usados para produção de 
biocombustíveis".  
"Há um perigo que o desmatamento ocorra", acrescentou. "É de nosso interesse ter um 
instrumento para evitar este processo".  
A Comissão realizou 15 estudos em diferentes culturas usadas para biocombustíveis, com 
a conclusão média de que na próxima década as políticas europeias de biocombustíveis 
sofram um impacto direto igual ao de 4,5 milhões de hectares de terra - uma área do 
tamanho da Dinamarca.  
Se isso ocorrer com a limpeza de áreas selvagens, como normalmente dita a economia, 
isso resultaria em uma emissão exclusiva de 200 milhões de toneladas de carbono - 
praticamente o mesmo que as emissões de combustíveis fósseis pela Alemanha, de 
acordo com cálculos da Reuters.  
  
ÚLTIMO PASSO  
Os ambientalistas e muitos políticos querem algum tipo de redução ao incentivo aplicado 
aos biocombustíveis que são produzidos a partir de alimentos para refletir tal impacto.  
A indústria argumenta que o assunto deve ser tratado com uma grande revisão na 
estratégia agrícola para melhorar a produtividade. Mas, principalmente, espera alguma 
clareza para que possa planejar seus investimentos.  
Oettinger disse que a ciência ainda está muito incerta. "É muito difícil ter um balanço 
detalhado sobre o processo acre por acre", disse ele. "Nós precisamos ter mais tempo 
para apresentar uma proposta melhor", disse. Ele não revelou quais são suas opções para 
solucionar o Iluc.  
Uma fonte da UE disse que a Comissão Européia deve olhar para várias opções, incluindo 
aumentar o percentual mínimo de economia de emissão de gases de efeito estufa para 
Biocombustíveis que deverão ser contabilizados para atingir a meta de 10 por cento da UE 
para fontes renováveis no sistema rodoviário até 2020.  
Outras opções incluem um fator de penalidade para biocombustíveis com alta influência no 
Iluc, ou um "critério de sustentabilidade" para reduzir tal impacto. "O último passo será 
uma proposta do (comissário para o clima) Connie Hedegaard e o meu, em julho do 
próximo ano antes do intervalo de verão", disse Oettinger.  

  
Intervenções necessárias:  

  
Notícias relacionadas:   
Biocombustíveis. 
Combustíveis - o que são, tipos, fósseis, álcool, hidrogênio 

  
III Curso de Especialização em Automação Industrial  
  

 
  
PÚBLICO ALVO 
A clientela do curso se caracteriza por profissionais graduados nas áreas de 
engenharia, informática e tecnologia, que queiram atuar nas áreas de concentração de 
controle de processos, instrumentação industrial e informática industrial.  

Mais informações  
E-mail: ceaut-ct@utfpr.edu.br 
Telefone: (41) 3310-4616 

  
Pós-Graduação em Gestão de Recursos Humanos para a Indústria  
  

 
  
Potencialize a sua carreira na Indústria com uma ampla visão de negócios e gestão de 
pessoas. 
Início das aulas: 25/02/2011. 
Faça a sua inscrição!  
  
7, 14, 21 e 28 de dezembro - Auto Show, Feira de Au tomóveis Antigos e 
Especiais  
Anhembi, Av. Olavo Fontoura, 1.209, São Paulo, SP 
Local: Pólo Cultural 
www.anhembi.com.br  
Matel Produções e Representações Ltda. 
Tel. 11 2888-5321 
  
EVENTOS 2011 
  
11 de abril de 2011 - II Fórum da Indústria Automob ilística   
Promovido por Automotive Business no Golden Hall do Hotel Sheraton WTC, em São 
Paulo, SP 
INFORMAÇÕES 
tel. 11 5095-8888 
forum@automotivebusiness.com.br 
www.automotivebusiness.com.br 

  

  
  

EVENTOS INTERNACIONAIS – 2010  
10 a 23 de janeiro de 2011  
North American International Motor Show 2011 
  

Calendário OICA 



  

Cana-de-açúcar - características, álcool, informações  
Biodiesel - o que é, vantagens, desvantagens, produção, utilização 
Soluções para o Aquecimento Global - exemplos, medidas, como fazer 
Etanol - definição, saiba o que é Etanol, álcool etílico, combustível 
Biogás - o que é, produção, usina, biodigestor 
Biodigestor 
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