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Com mão de obra escassa, governo quer facilitar ent rada 
de estrangeiros  
  
Falta de mão de obra qualificada é um dos maiores entraves 
para o crescimento. Governo admite procurar trabalhadores 
em outros países. Não está fácil contratar um profissional 
preparado para trabalhar em uma fábrica de estruturas 
metálicas em Parauapebas, a 800 quilômetros de Belém do 
Pará. Quatro vagas estão abertas há mais de dois meses, 
porque na região não há engenheiros especializados para o 
emprego. “Você tem de arcar com a moradia, com assistência 
médica e com transporte. E você tem de ter um salário 
diferenciado. Você tem de oferecer algo a mais que eles não 
têm no Centro-Sul”, conta o empresário Valmir Queiroz 
Mariano. A solução pode estar na contratação de 
estrangeiros. O governo já começou a negociação com 
Estados Unidos, Chile e Colômbia para trazer os 
trabalhadores. O objetivo é tornar a entrada desses 
profissionais menos burocrática no Brasil. “Todos os 
segmentos da engenharia hoje são fortemente demandados. 
Se não há uma carência hoje, há uma projeção de carência 
futura em razão desse crescimento importante que nós 
estamos tendo”, explica Maurício do Val, representante do 
Ministério do Desenvolvimento. As vagas são principalmente 
na área de petróleo e gás e na indústria naval. O Sindicato 
dos Engenheiros do estado de São Paulo também constatou 
a falta de mão de obra especializada no país. O ideal seria 
que 80 mil novos profissionais entrassem no mercado de 
trabalho todos os anos, mas se formam apenas 40 mil, a 
metade do necessário. Um dos motivos é o alto índice de 
alunos que desistem dos cursos de engenharia. De cada 100 
estudantes que entram na faculdade, apenas 40 chegam até 
o fim. Para o presidente do Sindicato dos Engenheiros do 
Paraná, Valter Fanini, o receio é de que a vinda de 
estrangeiros com acesso ao mercado de trabalho acabe 
achatando os salários. A remuneração média na área de 
engenharia hoje no Brasil é de R$ 5,6 mil. Ele defende que o 
governo invista na formação de novos profissionais. “A 
primeira saída é no sentido educacional: fazer com que 
nossas universidades promovam cursos de pós-graduação 
stricto sensu para formar engenheiros e também mudar as 
grades curriculares. Não havendo solução neste caminho, aí 
sim abrindo um setor ou outro para a importação de 
engenheiros”, afirma Valter Fanini, presidente do Sindicato 
dos Engenheiros do Paraná. 

Fonte: Bom Dia Brasil 
  
Notícias relacionadas:  
Ministro defende repatriação de cientistas. 

  
  

 
     Brasil fecha 2010 como 4° maior mercado de aut omóveis  

O Brasil fechou o ano de 2010 como o quarto maior mercado mundial de veículos, 
subindo uma posição no ranking e ultrapassando a Alemanha, de acordo com 
dados divulgados hoje pela consultoria Jato Dynamics, especializada no setor 
automotivo. O crescimento das vendas de automóveis no mercado brasileiro foi 
de 10,5% em relação a 2009, mas a melhora do Brasil no ranking se deveu à 
expressiva queda de 21,9% nas vendas na Alemanha. A China encerrou 2010 
como líder absoluta no mercado automotivo, com alta de 35,1% em relação ao 
ano anterior e com mais de 13 milhões de automóveis comercializados. A 
segunda posição ficou com os Estados Unidos, com aumento de 11,2% nas 
vendas, seguido pelo Japão (alta de 7,5%). Os dados referentes à China incluem 
apenas veículos de passeio. Os dos demais países englobam carros e comerciais 
leves. Depois do Brasil, na quinta posição ficou a Alemanha, seguida pela França, 
Índia, Reino Unido, Itália e Rússia. Entre os dez maiores mercados de automóveis 
no mundo, além da Alemanha, apenas a Itália registrou queda nas vendas no ano 
passado. O mercado italiano recuou 8,4%. Entre as montadoras, a Toyota 
encerrou o ano como líder, com 5,5 milhões de veículos comercializados no 
mundo. Em segundo lugar ficou a Volkswagen, com 4,4 milhões, seguida pela 
Ford, com 4,3 milhões, e General Motors, com 3,6 milhões. As montadoras 
americanas Ford e GM, que nos últimos anos enfrentaram sérios problemas 
financeiros, apresentarem forte recuperação, com crescimento de 10,8% e 22,2% 
nas vendas mundiais em 2010. (Fonte: Varejista - 04/02/2011). 
Fonte: Datamark News 
  

    Cidade da Noruega cria sistema perfeito para evitar  congestionamentos  
  

Até pouco tempo se acreditava que só as ruas e avenidas de uma cidade 
precisavam ter mais inteligência. Agora o modelo é outro: “Hoje o inteligente será 
o carro”. Trondheim, em norueguês, quer dizer "terra dos fortes". Mas não é pela 
força dos habitantes que a cidade chama a atenção. Com mil anos de história, ela 
tem um pé no futuro, ou melhor, quatro rodas no futuro. A cidade não parece 
muito grande, mas tem quase um carro por habitante. Ao todo são 120 mil 
pessoas dirigindo por ruas não muito largas. Trondheim se transformou na cidade 
do trânsito perfeito. A cabine do pedágio não existe mais. A taxa é calculada de 
acordo com o percurso. E o carro também conversa com ele mesmo. Quando 
passa em frente a um posto, já sabe se tem combustível para chegar até o 
próximo. Se não, ele avisa: é hora de abastecer. Na cidade do trânsito perfeito, 
ninguém fica dando volta procurando vaga para estacionar. Quando o carro está 
chegando perto do estacionamento, o sistema já mostra se tem vaga ou não. Em 
2013, uma parte do sistema já vai estar implantada na Europa e nos Estados 
Unidos. Graças a ele, nos dicionários do futuro a palavra carro vai significar um 
computador sobre rodas. 
Fonte: Fantástico 
  
Notícias relacionadas:  
Chave da BMW servirá como cartão de crédito e débito. 
  



NOTÍCIAS 
CENÁRIO ECONÔMICO 
  
Plano Brasil 2022 propõe metas para Ciência, Tecnologia e Inovação. 
Novos desafios da engenharia brasileira. 
Empresa coreana estuda áreas para a fábrica de implantação do TAV 
(Trem de Alta Velocidade). 
Ministro defende repatriação de cientistas. 
Dilma tem R$ 68 bi para licitar este ano. 
Emprego impulsiona venda de ônibus. 
Fapema incentiva pesquisa em empresas maranhenses. 
Indústria cresceu 10,5% em 2010.  
  
EMPRESAS 
  
Aliança Renault-Nissan: fechou 2010 com 7.276.398 unidades 
vendidas.  
A Volvo conquista o Prêmio de Segurança 2011 do Car of the Year 
Awards. 
Honda: New Fit é bicampeão em premiação do site Best Cars. 
Renault cria marca própria de pneus. 
Nissan: A produção está temporariamente suspensa na unidade de 
Giza – Egito. 
GM de olho no aumento da demanda indiana. 
VW é premiada em quatro categorias na eleição "Melhores Carros", 
do site Best Cars.   
Chery Hong Kong inaugura Showroom de verão no litoral 
paranaense.  
Renault investirá R$ 13,1 bi em fábricas até 2013. 
VW inicia a construção da nova fábrica no México. 
Volvo adota terceiro turno e amplia investimentos. 
Nissan conquista maior parcela de mercado na Europa em 15 anos. 
  
 RESULTADOS  
  
Audi Eurobike fecha 2010 com alta de 64%. 
Aliança Renault-Nissan: cresce 19,6% no mundo. 
Venda de carros novos tem queda de 33,2%; maior que a esperada. 
Vendas de automóveis e comerciais leves terminam janeiro com alta 
de 13,94%. 
Segmento de caminhões e ônibus cresce 27,3%. 

  
TECNOLOGIA & MEIO AMBIENTE  
  
Andifes quer maior envolvimento das universidades federais com as políticas 
públicas. 
Publicação da SAE International enfoca tecnologias verdes e setor de 
mobilidade. 
O que a lei diz sobre o DVD automotivo. 
Transformar gasolina em hidrogênio. 
Bicicletas fabricadas com bambu conquistam alemães. 
São Paulo terá padrões mais rígidos de classificação da qualidade do ar.  
Estudo aponta que as grandes cidades nem sempre são as mais poluentes. 
Novo recurso atenua dano à pintura.  
Ranking de segurança dos veículos nos EUA. 
Conexão Automotiva. 
Automóveis que se autoconduzem podem ser realidade na Europa. 

          Estômago de vaca pode servir de base para novos biocombustíveis. 
  
LANÇAMENTOS  
Volkswagen XL1 tem consumo de 111,1 km/l. 
Volks mostra versões inéditas do Touareg no Catar. 
Lamborghini lança edição especial Bicolore para o Gallardo.  
Sétima geração do Golf chega em 2013. 
Reveladas as imagens do primeiro Ferrari 4x4. 
Pagani revela imagens de novo super-desportivo. 
Aston Martin Vantage V8 ganha versão S de 430 cv. 
Audi estuda a possibilidade de produzir o Q1. 
Volvo mostrará V60 híbrido plug-in no Salão de Genebra. 
Touareg Gold Edition – Lançamento no Salão do Catar. 
Fiat Freemont – Lançamento do novo crossover 
Volkswagen New Beetle 2012 – Lançamento no Salão de Genebra. 
Smart ForTwo: pequena revolução. 
  

EDITAIS PARA A INDÚSTRIA  
  
O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e  Tecnológico (CNPq/MCT) lança o edital Rhae – Pesqu isador na Empresa, no valor global de 
R$ 40 milhões.  
Banco Central avalia capitalização da FINEP, diz Me rcadante.  
FINEP pode virar banco para incentivar inovação.  
Oportunidades de financiamento à inovação.  
Glauco Arbix será o novo presidente da FINEP.  
Mercadante anuncia novos nomes em cargos de destaqu e da área de C&T.  
Abertura das inscrições do programa de inovação Ose o / Finep entre Brasil e França.  
Apoio à inovação ganha incentivo de R$ 98 milhões.   
FINEP lançará editais no valor de R$ 835 milhões.   
Obstáculos para inovar.   
Inserção de Pesquisadores nas Empresas . 
FINEP Inova Brasil.  
Programa Juro Zero.  
Programa Finep Inova Brasil apresenta novidades.  
  

NOTÍCIA ESPECIAL  AGENDA 2011  
  

Devido a preocupação com o meio ambiente e a extinção do petróleo 
para as próximas décadas, é necessário se preocupar e procurar 
outras alternativas. Uma vez que ficou provado que o biodiesel gera 
menos poluentes quando utilizado em motores diesel, este 
combustível é provavelmente uma boa alternativa cuja pesquisa vale 
a pena. Este biocombustível é favorável, porque é biodegradável, 
menos poluente, fonte renovável, tem também um alto ponto de fulgor 
e lubrificação própria. Em algumas refinarias no Brasil, foi necessário 
acrescentar um óleo diesel específico de cetano para atingir o valor 
imposto pelas empresas reguladoras: Agência Nacional de Petróleo, 
Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). No entanto, esses compostos 
geralmente prejudicam o meio ambiente. O objetivo aqui é analisar a 
influência do biodiesel no número de cetano em misturas de óleo 
diesel. Cinco tipos de biodiesel foram utilizados: de gordura animal, 
de soja, de mamona, nabo forrageiro e óleo de fritura. Todas as 
soluções foram testadas no analisador de atraso de ignição (IQT), 
sendo que o recipiente de amostra era devidamente lavado no 
intervalo entre as análises, evitando contaminação cruzada.  

AVALIAÇÃO DA INFLUÊNCIA DO BIODIESEL NO 
NÚMERO DE CETANO DE ÓLEO DIESEL “B”  
T. B. Souza, C. I. Yamamoto, M.B. Grötzner  
Depto. de Engenharia Química – UFPR 

 

  
Capacitação em negociações coletivas sindicais  

  
Pós-Graduação em Gestão de Recursos Humanos para a Indústria 



  
  

  
Conclusões  
O biodiesel é um combustível que apresenta uma série de 
características que contribuem para a melhoria das emissões 
veiculares. Mesmo que não afetasse o número de cetano do 
combustível, o apelo renovável já justifica a sua utilização e o 
desenvolvimento de novas rotas.  
Para o início do programa de utilização de biodiesel no Brasil, o óleo 
de soja tem importância estratégica, pois é o óleo vegetal que está 
mais disponível no momento. Entretanto, a avaliação apresentada 
neste trabalho mostra que dentre os tipos de biodiesel analisados é o 
que menos contribui para o aumento do número de cetano devido ao 
maior grau de insaturação nas cadeias carbônicas.  
É importante avaliar as condições de produção de cada biodiesel, 
pois muitas vezes o rendimento do produto não é favorável. Deve-se 
ainda avaliar sua rota e seu beneficio ao meio ambiente.  
Consegue-se vislumbrar claramente a necessidade de aumento de 
produção de biodiesel de fontes diferentes do óleo de soja, ou um 
processo de hidrogenação simultânea a fim de diminuir a quantidade 
de insaturações no biodiesel. Uma quantidade menor de insaturações 
também contribuirá significativamente para diminuir problemas de 
armazenagem de biodiesel.  
A cultura da soja já recebeu quantias significativas para 
melhoramento de qualidade e seria estratégico agora o investimento 
maciço na melhoria de produtividade de culturas como o de babaçu, 
palma e nabo forrageiro, entre outras, de cujo óleo produz-se um 
biodiesel realmente melhorador de cetano. Muito se apregoa sobre as 
características melhoradoras de cetano do biodiesel, mas 
aparentemente, é a primeira vez que se avalia essa característica em 
profundidade para nortear as pesquisas tanto na área industrial 
quanto na agrícola.  
  
Fonte: IV Congresso Brasileiro de Carbono – 2007.  
Maiores informações sobre este artigo, por favor, entrem em contato 
pelo email do informativo. 
  

Conheça mais sobre o Laboratório de Análises de Combustíveis 

Automotivos  
  
O Laboratório de Análises de Combustíveis Automotivos - 
LACAUTets foi criado no ano de 2000 para desenvolver pesquisas 
em combustíveis e biocombustíveis e atender uma demanda da 
Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP, 
para realizar o Monitoramento da Qualidade dos Combustíveis no 
Paraná assim como contribuir com o aperfeiçoamento e 
desenvolvimento de métodos de ensaios, a fim de melhorar a 
qualidade dos combustíveis automotivos. Também presta serviços à 
comunidade atendendo ao órgão oficial (ANP) na realização dos 
ensaios fiscais e ao Procon. 
Nestes 10 anos de funcionamento o LACAUTets investiu em 
laboratórios prestadores de serviços e pesquisa, disponibilizando 
infra-estrutura e equipe técnica para testar combustíveis de acordo 
com normas nacionais e internacionais, buscando acreditação e 
credenciamento realizados por institutos e órgãos oficiais, tais como: 
Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial 
- INMETRO e Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis - ANP. 
Atualmente participa de grupos de trabalho para o desenvolvimento 
de normas de qualidade para biodiesel junto com o Instituto Brasileiro 
do Petróleo - IBP. 
  
Coordenador: Prof. Dr. Carlos Itsuo Yamamoto 
Centro Politécnico - Usinas Piloto de Tecnologia Química - Bloco A 
Jardim das Américas - CEP: 81530-990 - CP: 19.024 - Curitiba/PR 
Telefone/Fax: +55 41 3361-3188 / 41 3361-3200 
www.lacaut.ufpr.br 
Email: lacaut@ufpr.br 
  
  

 
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 
 Especialização em Gestão do Desenvolvimento de Prod utos  

 
PÚBLICO ALVO  
Profissionais com formações diversas e experiências variadas, mas que têm em 
comum o interesse em saber gerenciar o desenvolvimento de novos produtos. 
Início das aulas: 24/03/2011. 
Inscrições: 01/02/2011 a 11/03/2011. 
Faça a sua inscrição! 
www.gdp3.org. 
  
  
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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