
Informativo dos Observatórios SESI/ SENAI/ IEL do P araná 
Setor Automotivo  

 

 
10 de janeiro de 2011  

DESTAQUES 

 
ANFAVEA comemora ano histórico no mercado  

  
2010 é um ano histórico para a indústria automobilística brasileira. Em coletiva, a Anfavea (Associação 
Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores) anunciou os resultados do ano e destacou um novo 
recorde de produção alcançado no último ano da década. Foram 3.638.390 unidades produzidas, 
crescimento de 14,3% se comparado com o ano passado. 
  

Notícias relacionadas:  
Dezembro bate recorde em venda de carros.  
Venda de carros e comerciais leves é recorde em dezembro.  
Carros têm o melhor mês da história em vendas.  
Fechamento de 2010 e estimativas para 2011. 
Fenabrave: vendas crescem 9,6%. 
Brasil encerra dezembro com venda recorde de veículos.  
A previsão é otimista para 2011, mas com ressalvas. 
Cresce previsão de venda de carros no Brasil em 2011. 
Carro flex soma 85% das vendas em dezembro.  
Anfavea: Brasil deve ser 4º maior em vendas de veículos. 
Produção de veículos cresce 14,3% em 2010 e bate novo recorde.    
Recorde em vendas de automóveis no Brasil em 2010.  
Indústria automotiva tem melhor ano da história.  
Aumento nas vendas de carros importados em 2010 no Brasil.  
Vendas de carros importados no Brasil – Expectativas para 2011.  
ANFAVEA: produção cresce 7,5% em 2010. 
Mais um recorde: Produção de veículos cresce 12,4% em 2010.   
  

  

  

 

NOTÍCIAS  

CENÁRIO ECONÔMICO 
Real valorizado dificulta exportações.  
2010 marca virada da indústria nacional.   
2010: Um ano para entrar na história - Crédito fácil e prosperidade econômica fazem montadoras 
venderem como nunca no Brasil.  
Arábia Saudita anuncia construção de sua primeira fábrica de veículos.  
Para futura ministra, ferrovia é fundamental.  
Reforma tributária é hora de evoluir. 
Mercado volta a aumentar a previsão para a inflação anual. 
Classe C ainda enfrenta resistência de empresas.  
Produção industrial.  
Finep pode virar instituição financeira.  
Lei da Inovação investe R$ 2 bi em seis anos.  
Investimentos em empresas inovadoras chegam a R$ 2 bi.  
Importação afetou oferta doméstica, avalia IBGE. 
  
RESULTADOS  
Autorizado aumento da inspeção veicular em SP. 
Governo divulga calendário para pagamento do IPVA.  
Fiat, líder pelo 9º ano com 22,8% do mercado. 
Vendas do Nano aumentam 1036%. 
Fenabrave estima queda de 30% nas vendas de veículos.    
Fenabrave fecha 2010 com alta de 10,63% nas vendas.  
Carros de luxo: que marca mais vendeu em 2010? 
Gol novamente foi o mais vendido em 2010.  
São Paulo volta a produzir metade dos carros.  
  
EMPRESAS 
Winterkorn ficará à frente da VW até 2016. 
Johnson Controls compra Keiper e Recaro.   
Cisão no grupo Fiat cria duas novas entidades.  
Presidente da Ford é o executivo mais poderoso, diz revista. 

TECNOLOGIA & MEIO AMBIENTE  
Sergio Rezende faz balanço positivo dos últimos cinco anos no MCT.  
Acionamento elétrico-híbrido para substituir o diesel pelo etanol.  
Segmento de locação já tem carro híbrido.  
China pretende construir 13 mil km de estrada para trem bala até 2012.  
China antecipa em 1 ano inauguração do trem de alta velocidade.  
Livro Verde – Para uma Nova Cultura de Mobilidade Urbana.  
Brasil produzirá 2,4 bi de litros de biodiesel.  
Ônibus híbrido. 
Nissan Leaf e Chevrolet Volt – Vendas nos Estados Unidos – Dezembro de 2010.  
Renault fabrica Fluence elétrico. 
Reciclagem de vidros automotivos.   
Ecotáxi circula no centro de Londres.  
Veículo elétrico - Ainda falta muito. 
China quer criar gigante ferroviária para exportar o seu trem-bala.  
Grandes montadoras chinesas assinam acordo para desenvolver veículos 
movidos a novas energias. 
Novo combustível triplica capacidade dos foguetes espaciais.   
Novas tecnologias desafiam paradigma das montadoras.  
Brasil está longe do alvorecer elétrico, mas participa da 'moda' do carro híbrido.  
Etanol brasileiro na Europa sem tarifa? 
  
LANÇAMENTOS  
Detroit revela o futuro das ruas.  
Novo Palio é o lançamento mais aguardado do ano.  
Hyundai ix20: boa aposta. 
Smart roadster aparece na internet.   
Saiba o que estará no mercado em 2011.  
Nissan prepara novidades para evento japonês.  
Os 10 carros mais caros do mundo – Revista Forbes.  
Hyundai Veloster 2012 – Lançamento no Salão de Detroit 2011. 
Kia Soul Flex – Vendas no Brasil, Recursos e Preço.   
Nissan Leaf CO2 zero.  



Hyundai e Kia planejam crescimento de 10% nas vendas em 2011.  
Plascar faz elétrico para testar plásticos. 
Chinesa BAIC pode comprar a italiana Pininfarina.   
Fiat é a líder de mercado pela nona vez em 2010.  
Renault.  
A nova aposta de Carlos Ghosn.  
Toyota vai investir US$ 50 milhões em centro de pesquisa de segurança.  

GM Spark. 
GM Aveo 
Salão do automóvel de Detroit quer surpreender até nos estandes.  
Kia Sportage é um ousado SUV de concepção urbana.  
Buick antecipa seu primeiro carro de luxo compacto. 
Volkswagen Lupo – Novo carro popular em 2014 – Preço. 
Ano cheio de novidades.  
JAC Motors – Lançamento de Carros Flex no Brasil.  

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 NACIONAIS - 2011 

  
Biocombustíveis de celulose vencem mais um obstácul o 
Fonte: Agência Fapesp - 28/12/2010 
Inovação e Tecnologia 
  
Um grupo internacional de cientistas anunciou ter conseguido obter geneticamente uma nova 
linhagem de levedura que se mostrou capaz de produzir etanol a partir do uso de mais tipos de 
açúcares de plantas. 
Para produzir comercialmente combustíveis como o etanol, que no Brasil é derivado da cana-
de-açúcar, microrganismos devem ser capazes de fermentar sacarídeos encontrados em 
vegetais, como glicose, xilose ou celobiose. 
O problema é que a maioria dos micróbios não consegue converter todos esses açúcares em 
combustível que possa ser produzido em escala. 
  
Engenharia genética  
No novo estudo, a equipe de Yong-Su Jin, da Universidade de Illinois em Urbana-Champaign, 
expandiu a capacidade natural da levedura Saccharomyces cerevisiae de fermentar glicose ao 
modificar geneticamente o fungo - que também é usado na produção de pão e cerveja - para 
que se tornasse capaz de transportar proteínas de outro tipo de levedura, a Pichia stipitis. 
  

 
  
Embora as duas leveduras sejam da mesma família, apenas a Pichia stipitis é capaz de 
fermentar a xilose, açúcar derivado de madeiras e associado à celulose. 
  
Produtividade do etanol  
A linhagem de levedura resultante se mostrou capaz de fermentar os três açúcares - glicose, 
xilose e celobiose - e, segundo a pesquisa, com a produção de muito mais etanol do que as 
linhagens naturais. 
A levedura modificada também superou um problema de linhagens obtidas em pesquisas 
anteriores, que fermentavam açúcares pobremente mesmo na presença de glicose abundante. 
Segundo os autores da nova pesquisa, os resultados deverão ajudar no desenvolvimento de 
biocombustíveis avançados feitos a partir de matéria orgânica. 

Notícias relacionadas:   
Biocombustíveis de celulose vencem mais um obstáculo.  
Etanol brasileiro continua taxado nos EUA.  
  

  
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!  
  
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 – 2011  
Calendário Internacional – Automotive Business 
Calendário OICA 
Alemanha - Verbrand Der Automobilindustrie E.V.(VDA) 
Estados Unidos - Alliance of Automobile Manufacturers (AAM) 
França - Comite Des Constructeurs Francais D'Automobiles (CCFA)  
Itália - Associazione Nazionale Fra Industrie Automobilistiche (ANFIA)  
Japão - Japan Automobile Manufacturers Association, Inc. (JAMA) 
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