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

 

 
16 de Março de 2011  

DESTAQUES 
  
Terremoto e tsunamis afetam indústria automotiva no  Japão  
  
O setor automotivo começa a contabilizar os efeitos do terremoto seguido de 
tsunamis. Dezenas de fábricas do setor foram fechadas em função de danos ou 
para avaliação do impacto nas operações logísticas de suprimento e 
distribuição. 
Na Toyota praticamente todos os modelos exportados para os Estados Unidos, 
a partir do Japão, como Prius, Corolla, Lexus e Scion, podem ser afetados. Em 
conjunto as unidades da Toyota paralisadas respondem por 45% da produção 
global da empresa.  
A Volvo AB, que emprega dez mil pessoas no Japão, interrompeu as atividades 
na sua principal unidade. A Daimler informou danos leves na unidade Mitsubishi 
Fuso Truck and Bus Corp em Kawasaki. A Fuji Heavy Industries, fabricante dos 
carros Subaru, fechou cinco fábricas após o terremoto e não há prazo para 
retomada. Mazda e Suzuki, embora estejam longe das áreas atingidas, ainda 
dependem de avaliações no impacto de suprimentos para voltarem à 
normalidade. A Autoliv Inc., fabricante de cintos de segurança e airbags, 
paralisou uma das três unidades em função de danos na infraestrutura. A marca 
atende a Nissan, Toyota, Mitsubishi, Honda e Mazda. 
Fonte: Automotive Business 
  
Salão de Genebra 2011  
  
As atenções do setor automotivo estiveram voltadas para a 81ª edição do Salão 
de Genebra que encerraram neste domingo (13/03/2011). Apesar da crise do 
mercado europeu as marcas européias registraram lucros devido a recuperação 
do mercado norte-americano e do bom desempenho da China, Índia e Mercosul. 
Dentre as marcas a que mostrou mais novidades foi a italiana do Grupo Fiat, 
que apresentou o crossover Freemont com um propulsor 2.4 de 170 cv a 
gasolina, previsto para chegar ao mercado brasileiro este ano. A Alfa Romeo 
apresentou o conceito 4C, um cupê compacto para concorrer com o Peugeot 
RCZ, outros modelos compactos da Alfa, construídos sobre a plataformas de 
Gran Punto e Bravo, estão muito cotados para chegarem ao Brasil até o final do 
ano. A Lancia foi a marca que mais apresentou modelos novos graças à compra 
da Chrysler pela Fiat Auto. As marcas francesas, assim como as japonesas, se 
limitaram a apresentar tecnologias híbridas ou elétricas. Entre as alemãs, as 
maiores novidades ficaram com as marcas do Grupo Volkswagen. Que 
mostraram o conceito de uma Kombi elétrica. A marca norte-americana, a Ford, 
também aposta em um “downsizing” dos modelos. Apresentou o conceito B-
Max, um monovolume compacto pronto para brigar no mesmo mercado que o 
Fiat Idea. 
Fonte: Web Motors 
  
Notícias relacionadas:  
Holofotes sobre Genebra 
  

  
Volkswagem prepara funcionários de venda para o nov o Jetta  
  

 
                                 Fotos: Lincoln Herbert Teixeira 

  
Instrutores da Academia Volkswagen do Brasil, estão realizando em diversas 
cidades treinamento no novo Jetta, para vendedores da rede de 
concessionárias da marca. 
Na última terça-feira (15/03), a equipe especializada esteve em Curitiba, no 
pavilhão Horácio Coimbra – CIETEP.  
A Academia Volkswagen é um departamento da rede, especializada em realizar 
diversos tipos de treinamentos sobre assuntos envolvendo a marca, como: 
comercial, técnico, não-técnico, vendas, administrativo e pós-venda. Ela se 
situa em São Bernardo do Campo, na fábrica de Anchieta e organiza os 
treinamentos em todo o Brasil. Essa equipe não tem envolvimento com o 
consumidor final, eles visam preparar seus concessionários para que possam 
representar a marca da melhor maneira possível. 
Fonte: http://setorautomotivo.wordpress.com 
Mais informações: Novo Jetta 
Com informações de: Academia Volkswagen  
  
Lançamento da JAC Motors no Brasil  
  
A JAC Motors irá inaugurar no dia 18 de Março de 2011, 50 concessionárias 
espalhadas por 28 cidades brasileiras. A empresa chega com a proposta de 
oferecer veículos de qualidade com itens de série e ótimo preço. Os primeiros 
veículos a desembarcarem são o JAC J3 (versão hatch) e o JAC J3 Turin 
(versão sedan). A empresa ainda oferece 6 anos de garantia sem limite de 
quilometragem para estes modelos. A empresa já prepara para o lançamento 
de mais 3 veículos e os motores flex para o início de 2012.  
Fonte: Carro Bonito 
  
Notícias relacionadas:  
JAC Motors surpreende e anuncia garantia de 6 anos para modelos J3 
  

NOTÍCIAS 

CENÁRIO ECONÔMICO 
China pode tornar-se a maior economia do mundo em 2020 
Venda de carros é recorde em fevereiro 
Estatal chinesa de máquinas de construção civil terá unidade no Brasil 
Oferta de crédito favorece elevação de 12% nas vendas de veículos em 
fevereiro 
Paralisação das vendas do Volkswagen Eos no Brasil 
Nissan Qashgai ultrapassaram mais de um milhão de unidades vendidas 
Carros flex têm alta de 14% nas vendas 
Vendas de veículos têm alta de 8,52% no bimestre 
Produção de máquinas e equipamentos da indústria subiu 1,8% em janeiro 
Volkswagen do Brasil vai investir em carros baratos 
  
EMPRESAS 
Peugeot quer criar uma nova marca “low cost” em parceria com a chinesa 
Changan 

  
TECNOLOGIA & MEIO AMBIENTE  
Produção de biodiesel em Mato Grosso registra expansão 
Gol e Fox (BlueMotion) ecológicos já estão em teste no Brasil 
S60 da Volvo apresenta detector de pedestres 
Todos os estados brasileiros se preparam para fazer a inspeção veicular 
ambiental 
Goodyear apresenta novas tecnologias 
Dendê: importante matéria prima para a produção do biodiesel 
Novos materiais mais forte que o aço e moldáveis como plástico 
Energia a partir da borra de café 
Veículos Flex completam 8 anos no Brasil 
Empresa japonesa informa ter comprado 4% de uma empresa dos EUA de 
combustível para produzir biodiesel na Ásia 
  



Volkswagen amplia fábrica em Taubaté  
Volvo abrirá novas fábricas na China para expandir suas vendas 
Renault reduz importações pelo porto de Paranaguá 
Audi teve lucro global recorde em 2010. 
Fiat teve lucro de R$ 1,6 bi no Brasil em 2010 
Audi prevê vendas recorde para 2011 
Porsche lucrou 1,3 mil milhões de euros nos últimos 5 meses de 2010 
Toyota planeja lançar 10 veículos híbridos e quer dobrar os lucros da marca até 
2015 
Tata apresenta concorrente para o Renault Logan 
  
RESULTADOS  
New Fiesta recebe a classificação máxima de segurança “Top Safety Pick” 
Volvo do Brasil distribui R$ 30 milhões dos seus lucros de 2010 entre os 
funcionários 
Uno passa o Gol e lidera vendas de automóvel. 
Uno e Strada impulsionam vendas da Fiat em Fevereiro 
  
  

LANÇAMENTOS  
Salão de Genebra: Micra ecológico (Nissan) 
Salão de Genebra: Fit EV Concept e Plug-In Hybrid 
Salão de Genebra: V60 Plug-In Hybrid (Volvo) 
Salão de Genebra: Golf VI conversível 
Salão de Genebra: Vison D 
Salão de Genebra: lança as bases para o seu carro elétrico 
Salão de Genebra: Renault R-Space 
Salão de Genebra: Opel revela Zafira Tourer 
Rolls Royce lançou modelo elétrico no Salão de Genebra 
Chevrolet Cruze hatchback em estreia mundial no Salão de Genebra 
A EDAG Automotive exibirá o conceito Light Car Sharing no Salão de Genebra 
Renault Kangoo Maxi – versão elétrica 
Renault Twingo em 2 versões com preços inferiores a 10 mil euros 
Volvo S60 chega ao Brasil por R$ 170 mil 
Renault Twizy com motor elétrico custará 6.990 euros (R$ 16.189,00) 
Nissan lança linha Livina 2012 
  

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  

  
Projeto inovador divide motor de carro em dois  
  
Para ter um carro mais "verde", que aproveite melhor a energia contida no 
combustível e emita menos gases poluentes: basta dividir o motor em dois, esta 
é a proposta da Tour Engine Inc., que está desenvolvendo o já devidamente 
batizado Tour Engine, na Califórnia, Estados Unidos.   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Fonte: Tour Engine Inc. 
  

Um motor de combustão interna convencional, como o que equipa carros e 
motos, converte no máximo 30 por cento da energia disponível no combustível 
em movimento. Isso porque seu projeto inclui uma eterna luta entre duas fases 
do seu ciclo: a compressão e a combustão. Quando o ar e o combustível entram 
no motor, eles são comprimidos. Para que isso funcione bem, a câmara de 
combustão precisa estar fria. Em um motor convencional, isto significa que o 
radiador constantemente extrai energia para resfriar o cilindro, reduzindo a 
quantidade de energia disponível para empurrar o cilindro e mover o carro. 
O projeto da Tour Engine Inc. divide o motor em duas metades conectadas por 
uma válvula - uma metade trabalha fria e a outra quente. 
A metade fria do motor tem um cilindro que abriga as fases de admissão e 
compressão do ciclo, enquanto a metade quente realiza as fases de combustão 
e escape - completando os chamados quatro tempos do motor. 
Segundo Tour, essa separação permite que os cilindros tenham dimensões 
mais adequadas às suas tarefas muito diferentes. Para garantir que o ar seja 
comprimido de forma eficiente, o cilindro em um motor convencional é menor do 
que é desejável para o estágio de combustão. 
Isto significa que a mistura ar-combustível que queima não tem espaço 
suficiente para se expandir totalmente, de forma que uma quantidade 
substancial de energia é simplesmente perdida na forma de calor através do 
tubo de escapamento. 
  

  
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. 
  
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. 
  
Capacitação Empresarial em Comércio Exterior – Nego ciação 
Internacional  
PÚBLICO ALVO 
Profissionais da área de Comércio Exterior como: Importadores, 
Exportadores, Agentes Comerciais, Representantes Internacionais, Traders. 



  

 
Fonte: Tour Engine Inc. 
  
Já tendo construído um primeiro protótipo para demonstrar a viabilidade 
mecânica do motor, a empresa emergente está agora construindo um segundo 
protótipo, no qual a câmara de combustão terá o dobro do tamanho da câmara 
de compressão. 
Isto irá aumentar a eficiência do motor em 20 por cento, em comparação com 
modelos convencionais. Em última análise, porém, a tecnologia pode aumentar 
a eficiência dos motores em 50 por cento e reduzir as emissões de dióxido de 
carbono em um terço, segundo a Tour Engine Inc 
. 
Fonte: Inovação tecnológica 
  
C2i divulga os vencedores do Concurso Plano de Negó cios  
  

 
                                                                   (Divulgação) 

  
O Centro Internacional de Inovação (C2i) divulgou os quatro vencedores do 1º 
Concurso Plano de Negócios. Na categoria Pesquisador, Inventor, Academia e 
Pessoa Física, a vencedora foi Renata Penteado Pozza, que levou R$ 25 mil 
com o projeto “Interpretes por telefone para turistas estrangeiros”. O segundo 
lugar nesta categoria ficou com Gustavo Ramos de Oliveira com o projeto 
Fertivita Fertilizante Organomineral. Na outra categoria, Micro e Pequena 
Empresa, a vencedora foi a ForLogic Software que, como prêmio, terá suas 
despesas pagas para participação em uma feira - nacional ou internacional – 
para apresentar o projeto “Softwares Mylogical e Qualiex para Metrologia e 
Qualidade”. A Segunda colocada nesta categoria foi a Osalim Agribusiness com 
o projeto “Portal de comercialização de insumos para agrobusiness”. Os quatro 
vencedores também receberão acompanhamento de três meses do 
empreendimento por um executivo experiente da rede de inovação do C2i, além 
do desenvolvimento de um plano de inovação, contemplando um workshop de 
inovação (Inova Xpress) e uma consultoria em fomentos. 
Fonte: Rede de Inovação 
  

Data:  23 de Março de 2011 (quarta-feira) 
Horário:  09h00 às 18h00  
Local:  CIETEP – Av. Comendador Franco, 1341 – Jardim Botânico - Curitiba 
Faça a sua Inscrição! 
  
Lançamentos do Programa de Extensão Industrial Expo rtadora - 
PEIEX 2011 e do Cadastro das Indústrias - 2011.  
  

 
  
O Programa PEIEX 2011 visa fornecer consultoria empresarial subsidiada às 
empresas com o intuito de melhorar a capacidade competitiva das empresas 
e incentivar a abertura de novos mercados. 
O Cadastro das Indústrias 2011, produto da FIEP em parceria com a EBGE, 
fornece informações estratégicas das indústrias do Paraná a empresários e 
fornecedores nacionais e internacionais.  
Data: 31/03/2011 
Horário : 16h00 às 18h30 
Local : CIETEP - Av. Comendador Franco, 1341 - Jardim Botânico – Curitiba  
Maiores informações com Pietra Firakowski Ferreira 
Tel. (41) 3271-9102 ou pelo e-mail: pietra.firakowski@fiepr.org.br 
Entrada Franca. Vagas limitadas!  
  
Missão Empresarial 2011 - Feira OTC – OFFSHORE 
TECHNOLOGY CONFERENCE 
PÚBLICO ALVO 
Empresas interessadas em participar de feira como visitantes e em 
prospectar o mercado americano. 
Data:  30 de Abril a 07 de Maio de 2011 
Informações: camilla.bonnevialle@fiepr.org.br 
Tel: (41) 3271-9109 
www.otcnet.org/2011/ 
  
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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