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Soluções Técnicas para um Veículo Elétrico  
  
  

 
                                                                               Fotos: Lincoln Herbert Teixeira 

  
No dia 22 de fevereiro aconteceu na Unindus – Universidade da Indústria, a palestra 
“Soluções Técnicas para um Veículo Elétrico”, ministrada por Fábio Maggion, 
representante da Mitsubishi Motors Company do Brasil. O evento foi organizado pela 
SAE PR/SC com o apoio do sistema FIEP por meio do C2i - Centro Internacional de 
Inovação e das empresas Renault e Tuper. 
Dentre os temas abordados destacaram-se a infra-estrutura do carro elétrico, motor, 
baterias, tecnologias atuais e próximos passos das pesquisas. Ficou marcado durante 
a apresentação que a partir de agora o coração do carro fica na bateria, e não no 
motor e, com as tecnologias atuais, a autonomia do carro elétrico chega a 160Km com 
uma eficiência energética de 67% ao invés dos 13% dos carros a combustão. 
Na sessão de perguntas, o Sr. Antônio C. P. Calcagnotto, representante da Renault do 
Brasil, interagiu com o palestrante para responder alguns questionamentos sobre 
eficiência energética, carros híbridos, reciclagem das baterias e principalmente sobre 
políticas econômicas. 
Dentre os convidados estavam engenheiros que atuam nas grandes empresas 
automobilísticas do Paraná, empresários do setor e estudantes da área. 
  
Fonte: http://setorautomotivo.wordpress.com 
  
Para obter mais informações sobre os próximos eventos da SAE acesse: 
http://www.saebrasil.org.br/ 
  
  

  
Grandes ofertas de emprego em algumas regiões do Br asil  
  
O desemprego no Brasil é o mais baixo desde 2002, quando o IBGE adotou a forma 
atual de calcular a taxa. Com tantas vagas disponíveis, estão em falta caminhoneiros, 
pedreiros, mecânicos, engenheiros e uma infinidade de profissionais nas mais 
variadas áreas. A construção civil está mesmo na melhor fase das últimas duas 
décadas no Brasil. As obras que surgem em todo país são como um termômetro do 
crescimento econômico. Públicas ou da iniciativa privada, elas não geram emprego 
só na construção. Os salários pagos fazem girar dinheiro e o resultado é mais 
carteira assinada Brasil afora. Este também é o cenário nas outras regiões do país. 
Grandes empresas ouvidas pela Fundação Dom Cabral revelaram como está o mapa 
do emprego. A escassez de mão de obra varia de acordo com o tipo de atividade 
econômica que mais cresce em cada região do país. 
Os estudantes que acabaram de entrar na faculdade ou em cursos técnicos estão 
sendo recrutados, nos primeiros dias de aula, por empresas que precisam muito de 
mão de obra qualificada. Empresas do ramo naval estão enviando funcionários para 
o exterior (Japão) para recrutar brasileiros que estão trabalhando na indústria naval 
para trabalhar no Porto de Suape em Pernambuco. 
Fonte: Jornal Nacional 
  
Notícias relacionadas:  
Especialistas alertam que em alguns setores já existe apagão de mão de obra 
Sofisticação no mercado de trabalho exige maior qualificação profissional 
Brasileiros retornam do exterior em busca de empregos e melhores salários 
Empresas buscam mão de obra qualificada em faculdades e cursos técnicos 
Confea: falta de engenheiros ameaça crescimento 
  
Barril do petróleo bate novo recorde com conflito n a Líbia  
  
O preço do barril de petróleo voltou a subir e bateu novo recorde ao ser negociado 
por cerca de R$ 185,00 (US$ 111) na Bolsa de Londres. Esta é a primeira vez desde 
a crise financeira de 2008 que a matéria prima chega a um valor tão alto. A 
preocupação em torno do petróleo se explica devido ao fato da Líbia ser um dos 
maiores produtores. É o quarto produtor de petróleo da África (atrás da Nigéria, 
Argélia e Angola) produzindo cerca de 1,8 milhões de barris por dia. Os portos foram 
completamente fechados nesta quarta feira (23/02) no Mar Mediterrâneo, ou seja, 
nenhum navio petroleiro entra ou sai para enviar sua produção para os maiores 
consumidores do petróleo líbio. A produção e o refino estão completamente 
paralisados. O presidente da Petrobrás, afirmou que o preço dos combustíveis vai 
permanecer estável nos postos brasileiros, mesmo com as oscilações apresentadas 
nas cotações internacionais do preço do barril do petróleo. 
Fonte: Notícias R7 e Correio do Estado 
  
Notícias relacionadas:  
Crise na Líbia provoca alta preocupante dos preços do petróleo  
  

NOTÍCIAS 

CENÁRIO ECONÔMICO 
Projeto da Linha 3 do metrô do RJ terá custo adaptado e será licitado este ano 
Volkswagen pretende contratar 40 mil até 2018 
Auto Sueco prevê investir 44 milhões no Brasil até 2014 
Enxurrada de produtos e matérias-primas asiáticas ameaça o setor de autopeças 
Brasil amplia exportação de veículos desmontados 
Emprego no setor automotivo é o maior desde 1990 
Multinacional japonesa pode gerar 1 mil empregos em Ponta Grossa 
Agência de Fomento Paulista eleva crédito para financiamento no setor de petróleo e 
gás 

TECNOLOGIA & MEIO AMBIENTE  
McLaren começa a produzir o primeiro supercarro MP4 12C 
Volvo, Iveco e Man Latin America se rendem ao iPad 
Cientistas testam tecnologias para evitar acidentes de carro 
Cidade de São Paulo tem 1200 ônibus que circulam com 20% de biodiesel 



Financiamento de carro fica mais caro 
IPI irá definir o futuro dos carros elétricos e híbridos 
Fiat investirá R$ 45 bilhões na Itália 
Volvo anuncia novos investimentos no Brasil 
Pernambuco quer aumentar negócios com a China 
Toyota MERCOSUL realiza investimentos no Brasil e na Argentina 
  
EMPRESAS 
Estratégia industrial da Renault: pilar da competitividade e do desenvolvimento 
Carro barato da Renault faz sucesso entre os mais ricos 
Caio produz ônibus para o BRT do Equador 
TRUMPF anuncia meta de crescimento no Brasil 
Tata Nano pode chegar ao Brasil ainda em 2011 
Nissan abre fábrica de baterias de carrros elétricos em Cácia Portugal 
Fiat Powertrain adquire 50% da VM Motori 
Montadora chinesa (Chery Automobile Ltda) investirá US$ 400 mi em planta no País 
Grupo Renault obteve um lucro de 3,4 mil milhões de euros em 2010 
Volvo aumenta participação no mercado brasileiro de ônibus 
Dayco inaugura nova fábrica no Brasil 
Audi AG bate recorde de vendas 
Tesla pretende crescer 50% em 2011 
  
RESULTADOS  
Gol iguala marca histórica do Fusca 
Venda de motocicletas no atacado teve alta de 32,4% 
Produção de veículos bate recorde em janeiro no Brasil 
Preço do carro usado aumenta e o novo cai em janeiro 
Venda de carros importados (23,5%) em janeiro é o maior desde os anos 90  
Peugeot Citroën investe em ampliação depois de voltar a ter lucro em 2010 

Frota de veículos cresceu 119%em dez anos segundo o Denatran 
Plano Renault 2016 – Drive the Cange – Mobilidade Sustentável  
GM investe US$ 7 milhões para aumentar a capacidade das baterias óns-lítio 
Veículos híbridos a ar 
“Volvo on Call” – sistema para emergência na linha 2011 
Cientistas brasileiros produzem biodiesel a partir da borra de café 
Ministério do Meio Ambiente divulga metodologia de medição de poluição veicular 
Renault divulga planos até 2016 – aumentar lucros com parcerias e veículos menos 
poluentes 
Padlock Control key – maior conforto e praticidade  
  
LANÇAMENTOS  
Salão de Chicago – nova versão do Veloster da Hyundai 
Salão de Chicago – lançamento do esportivo Jetta GLI (VW) 
Salão de Genebra – Wind Gordini (Renault) 
Salão de Genebra – Yaris Hybrid (Toyota) 
Salão de Genegra – Nissan Esflow o carro esportivo 100% elétrico 
Renault revelará o crossover (Captur) no Salão de Genebra 
A Suzuki apresentará o Swift S-Concept no Salão de Genebra 
Renault divulga detalhes do Mégane Coupé e Megane R.S. 
Chevrolet Camaro ZL1 2012 
Passat CCR Line chega ao Brasil por R$ 189.130,00 
Mitsuoka Motor – motor elétrico com autonomia de 550 km  
Peugeot mostra o novo sedan 408, oficialmente, no Brasil  
Volkswagen lança edição especial do Gol – versão Vintage 

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  

O “ Rinspeed  BamBoo ”  – Carro fabricado com fibra de bambu chegará ao 
Salão de Genebra  

 
(Divulgação) 

A Rinspeed é uma empresa de design automotivo da Suíça, conhecida por carros 
anfíbios, submarinos e até elétricos. A novidade será um pequeno veículo, batizado de 
“Bamboo”. Diversos elementos do veículo são confeccionados de fibras de bambu e as 
partes que não foram feitas com o material usaram plásticos reciclados. O veículo 
utiliza um propulsor elétrico de 73 cv, alimentado por baterias de íon lítio e 14,2 kgfm 
de torque, capaz de atingir uma velocidade máxima de 120 km/h. Outro destaque é a 
capota feita de bambu, que pode ser retirada e utilizada como esteira de praia. 
Fonte: notícias r7 e carro bonito 
  
“Smart Forspeed” será lançado no Salão de Genebra  
  

  
Capacitação em negociações coletivas sindicais  
  

 
  
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 



  

 
                                                                    Foto: Smart 

  
O Smart Forspeed segue a tendência mundial de veículos "verdes". É equipado com 
um motor elétrico de 40 cv, sua autonomia é de 135 km. Podendo atingir até 120 km/h, 
segundo a Smart 80% das suas baterias podem ser recarregadas em 45 minutos. 
Destaca-se pela ausência de maçanetas e uma cobertura que pode proteger seu 
interior. 
Fonte: Carros ig 
  
Fiat e Gucci lançam o “500 by Gucci” no Salão de Ge nebra  

 
                                                                                       (Divulgação) 
  
As empresas italianas Fiat e Gucci anunciam parceria no lançamento de um novo 
automóvel. Será uma edição especial do Fiat 500 personalizada pelo diretor criativo da 
Gucci. O carro terá modelos em preto ou branco, design retro e motor de 1.4. O 
lançamento do carro acontecerá na abertura do Milão Fashion Week. O veículo estará 
disponível de 1º de abril a 30 de junho para compra pré-encomendada exclusivamente 
pela internet em www.500bygucci.com.  
Fonte: Automotive Business 

  
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. 
  
MBA Inovação - MBA Internacional em Gestão Estratég ica da 
Inovação. Com módulo internacional totalmente inclu so  
PÚBLICO ALVO 
Profissionais das indústrias envolvidos na implantação de processos e projetos de 
inovação ou com interesse em desenvolver esta competência estratégica. É 
necessário possuir experiência em áreas de gestão estratégica, de processo, do 
conhecimento e de projetos.  
Início das aulas: Março de 2011  
Faça a sua inscrição! 
www.unindus.org.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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