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DESTAQUES 
  
Famec promove curso de extensão em parceria com a R enault  
  

 
                                                                                  (Divulgação) 
A Famec - Faculdade Metropolitana de Curitiba, do Sistema Fiep, inaugurou 
nesta segunda-feira (21) um curso de extensão para supervisores de produção 
da Renault, customizado às necessidades da empresa. Criado em parceira com 
a montadora de origem francesa, o curso é destinado a uma turma-piloto de 25 
supervisores, e terá a duração de um semestre. O curso surgiu de uma 
necessidade relatada durante encontros de representantes da indústria 
automotiva na Fiep. A aula inaugural contou com a presença do presidente do 
Sistema Fiep, Rodrigo da Rocha Loures, e do CEO da Renault do Brasil, Jean-
Michel Jalinier. 
Fonte: Observatório da Indústria FIEP PR 
  
Presidente do BNDES abre, em Curitiba, série de enc ontros com 
empresários  
  

 
                        Foto: Gilson Abreu 

O Paraná será o Estado sede do primeiro de uma série de encontros do 
presidente do BNDES, Luciano Coutinho, com empresários brasileiros. O 
evento será no dia 1º de abril, às 8h30 no Cietep, em Curitiba, e tem a 
promoção da Federação das Indústrias do Paraná (Fiep), por meio do Centro 
Internacional de Inovação (C2i), em parceria com a Confederação Nacional das 
Indústrias (CNI) e o BNDES.  
A preocupação do Governo Federal com o tema inovação reforça a missão do 
Centro Internacional de Inovação (C2i), criado pelo Sistema Fiep em 2009 para 
articular produtos e serviços do SESI, SENAI e IEL, voltados à inovação, além 
de interagir com as empresas e parceiros ligados à Fiep. A iniciativa está ligada, 
também, aos objetivos da Mobilização Empresarial pela Inovação (MEI), 
movimento coordenado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) para 
incentivar a inovação nas empresas brasileiras. 
Fonte: Observatório da Indústria FIEP PR 
  
Empresas paranaenses recebem o Prêmio SESI Qualidad e no 
Trabalho (PSQT)  
  
As indústrias vencedoras do Prêmio Sesi Qualidade no Trabalho (PSQT) no 
Paraná foram homenageadas na noite de quarta-feira (23), em Curitiba. O 
prêmio reconhece as melhores práticas de gestão voltadas à qualidade de vida 
dos colaboradores. Foram premiadas as 18 empresas (micro, média e grande), 
que conquistaram o primeiro lugar em uma ou mais das seis áreas temáticas do 
prêmio. As empresas posicionadas em segundo lugar foram homenageadas 
com a menção honrosa. No mesmo encontro, foram anunciadas as dez 
empresas melhores pontuadas que irão disputar a etapa nacional do PSQT. 
As vencedoras estaduais do setor automotivo foram: Acome do Brasil (Irati); 
Volvo do Brasil; Metalúrgica Schwarz (Pinhais); Yazaki Autoparts do Brasil 

  
Renault e GM estudam lançamento do novo utilitário para 2013  

 
                                                                            (Divulgação) 
  
Com a renovação da linha Trafic/Vivaro, marcas mantém parceria de mais de 15 
anos e traçam novo plano para seus comerciais leves. A dupla lançará a nova 
linhagem de Trafic e Opel/Vauxhall Vivaro em 2013. Eles disputarão mercado 
com o Citroën Jumpy, Fiat Scudo e Mercedes-Benz Vito. A nova geração dos 
comerciais leves terá visual inspirado nas recentes criações da Renault, com 
modificações leves para se adequar principalmente às grades de Opel e 
Vauxhall.  
Fonte: Auto Diário 
  
Indústria automobilística brasileira perde projetos  para a Índia  
  
Depois de conquistar o direito de desenvolver carros no próprio País e de 
chegar ao 4º lugar na lista dos maiores mercados mundiais e ao 6º no ranking 
de fabricantes, a indústria automobilística nacional perde espaço para a Índia. 
Segundo o estudo da consultoria Roland Berger, vários novos modelos que 
serão produzidos pelas montadoras nacionais nos próximos anos serão 
desenvolvidos na Índia, ainda que tenha participação de técnicos brasileiros. 
Segundo a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores 
(ANFAVEA), o Brasil está perdendo espaço na produção para veículos 
importados, que respondem mais de 20% das vendas. Ao contrário da Índia que 
atende quase todos o mercado interno com produção local. As vendas de carros 
no país asiático crescem a ritmos mais acelerados que o brasileiro, assim como 
seu PIB. 
Segundo o diretor da Roland Berger, “ o Brasil continuará a participar do 
desenvolvimento de novos carros compactos, mas vai perder a oportunidade de 
liderar projetos no segmento que mais cresce no mundo.” O alto custo local tira 
a competitividade do Brasil. Além da consolidação da China como líder do setor 
e do aumento das vendas de carros compactos, uma das conclusões do estudo 
é que as montadoras vão concentrar o processo de criação em países de baixo 
custo. Nesse quesito, a Índia leva vantagem, embora as grandes fabricantes 
tenham centros de pesquisas no País. 
Os carros que estão sendo desenvolvidos atualmente pela engenharia 
brasileira, como o novo Ford EcoSport, podem ser os últimos com criação 100% 
local. "O Brasil tem grande expertise em carros compactos e certamente vai 
participar dos projetos mundiais, mas não vai liderá-los", acredita o diretor da 
Roland Berger. 
Reduzir impostos é uma das sugestões para manter o País entre os grandes 
fabricantes 
Fonte: Estadão 
  
Acontecerá no dia 11 de abril de 2011 no CIETEP a a ula inaugural 
do II Curso de Especialização em Engenharia Automot iva  
  
O curso é uma iniciativa da Universidade Tecnológica do Paraná (UTFPR), em 
parceria com o SENAI-PR. O Curso tem como proposta qualificar profissionais 
com capacidade de atuar no segmento de veículos globais, dominando 
aspectos técnicos e de gestão do desenvolvimento do produto de toda a cadeia 
automotiva. 
A aula inaugural contará com a palestra do Sr Yoshio Kawakami, presidente da 
Volvo Construction Equipment Latin America do Brasil. O palestrante iniciou sua 
carreira como engenheiro de qualidade na indústria automobilistica no Brasil, 
atuando em diversas áreas antes de assumir a presidência da Volvo 
Construction Equipment Latin America.  



(Irati). 
As empresas do setor automotivo que irão representar o Paraná na etapa 
nacional são: a Acome do Brasil; a Johnson Controls do Brasil e a Volvo do 
Brasil. 
Fonte: Fiep - PR 
  

 
            Foto: Observatório IEL 

NOTÍCIAS 

CENÁRIO ECONÔMICO 
Projeto APROBio visa desenvolver cadeia produtiva do biodiesel no Tocantins 
Classe C “encosta nos ricos” – O carro agora é zero quilômetro 
Setor automotivo da Argentina deverá compensar importações com 
exportações 
Terremoto no Japão afeta exportações de veículos do país para o mundo 
Até o ano de 2020 toda a frota de trens do Rio de Janeiro será modernizada 
Venda de automóveis cresceu 23,96% nos primeiros meses de 2011 
Terremoto no Japão ainda abala produção de empresas 
China constrói maior malha ferroviária de alta velocidade 
Preço do aço fornecido às montadoras pode sofrer um reajuste de 10% 
Alstom de olho no Brics 
Presidente da Fiep integrará comitiva de Dilma Roussef em visita à China 
  
EMPRESAS 
Seat prepara-se para iniciar suas atividades comerciais na China em 2012 
Volkswagen fará um investimento de R$ 6,2 bilhões até 2014 em suas fábricas 
brasileiras 
Audi adapta carros ao mercado brasileiro 
BMW tem interesse em produzir no Brasil 
Vendas da Pirelli cresce 20% na América Latina 
Renault comemora a milésima unidade do Clio Gordini RS 
A Porsche registrou vendas recordes no Brasil e na América Latina  
Honda retoma participação no mercado, mesmo com a invasão de motos 
chinesas 
Kia alcança 10 milhões de veículos exportados 
  
RESULTADOS  
Desempenho Global do setor automotivo em janeiro de 2011 
Entre as montadoras a Volkswagen apareceu na liderança em vendas em 
janeiro 
Venda de veículos importados sobe 24% em fevereiro, segundo a Abeiva 
Vendas de automóveis aumentam 9,33% na primeira quinzena de março 
JAC Motors vendeu mais de mil carros em uma semana 
  

TECNOLOGIA & MEIO AMBIENTE  
Mistura de gasolina com etanol passará dos 10% para 15% até o 2° semestre 
nos EUA 
Cientistas do Instituto de Química e Biotecnologia da Ufal desenvolvem reações 
químicas de olho no biocombustível 
Catalisadores automotivos serão certificados pelo Inmetro a partir de abril 
Governo investirá 1 bilhão de reais em biotecnologia 
Minerva S.A. inaugura primeira unidade de produção de biodiesel 
Pesquisadores do IFSC/USP criam coquetel para produção de biodiesel 
Esmagamento de soja em usina favorece a produção de biodiesel 
Brasil deve buscar 100% da frota de carros a àlcool 
  
LANÇAMENTOS  
A Renault Sandero lançará em abril a nova linha 2012 do Sandero 
Nissan March chega ao Brasil no segundo semestre 
Renault Twizzy faz 75 km/h com autonomia de 115km 
Golf Cabrio conversível da Volkswagen 
Hyundai traz ao Brasil o caminhão HD 78 
Novo crossover (Q6) da Audi irá concorrer com o BMW X6 
Novo Ford Cargo totalmente renovado após 26 anos 
Focus Titanium substitui o Ghia 
Fisker Automotive inicia produção de esportivo híbrido na Finlândia  
Marcopolo lança dois modelos de ônibus 
Toyota apresenta a versão 2012 do Corolla 
Novo Nissan Tiida 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  
Oportunidades de financiamento à inovação  
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  
  
Materiais inteligentes proporcionam automóveis sile nciosos  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
              Imagem: 
Fraunhofer LBF 
  

Engenheiros estão usando materiais inteligentes para tentar diminuir os ruídos 
produzidos pelos carros. A maioria dos ruídos é produzida diretamente pela 
vibração sofrida pelo carro em movimento, ou induzida indiretamente por essa 
vibração, que afrouxa as peças e as fazem atritar entre si. Estas vibrações 
resultam em ruídos incômodos no interior do veículo. Os carros atuais usam 
absorvedores de vibração feitos de borracha, como os coxins, colocados entre 

  
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 
  
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. 
  
Workshop: A concorrência chinesa é invencível?  
  



  

o motor e o chassi, ou as buchas, colocadas entre a suspensão e o chassi. Mas 
essas peças de borracha não são absorvedores ideais desses ruídos. E elas 
são estáticas, desempenhando sempre o mesmo papel, qualquer que seja a 
velocidade do carro ou o piso que ele está percorrendo. 
Engenheiros alemães estão interessados em um conceito mais avançado, os 
materiais inteligentes ou adaptativos. Eles estão usando cerâmicas 
piezoelétricas, um material que transforma energia elétrica em movimento ou 
movimento em energia elétrica - tecnicamente falando, esses materiais são 
transdutores eletromecânicos. 
Os primeiros testes estão sendo feitos com esferas e rolamentos construídos 
com estas piezocerâmicas. As esferas foram colocadas entre o chassi e uma 
estrutura metálica que se conforma ao chassi de um veículo de testes. 
Essas "esferas inteligentes" podem ser controladas eletronicamente para 
contrabalançar e neutralizar as vibrações que o veículo sofre enquanto roda. 
Assim, em vez de um bloco de borracha passivo, o carro passa a ter um 
mecanismo ativo, controlado por computador, que anula a vibração tão logo ela 
seja detectada. 
Mas há outras possibilidades: em vez de anular as vibrações, o material 
piezoelétrico pode aproveitá-las para gerar energia elétrica e alimentar as 
baterias de um veículo híbrido ou elétrico. 
As piezocerâmicas não são o único material que pode se tornar "inteligente". 
Outra alternativa, que está sendo pesquisada por engenheiros do Instituto 
Fraunhofer, na Alemanha, são os fluidos magneto-reológicos. 
Fluidos magnetorreológicos poderão revolucionar suspensões de veículos 
Esses fluidos contêm minúsculas partículas que se alinham para formar cadeias 
fixas quando submetidas a um campo magnético. 
Em termos práticos, o fluido se solidifica instantaneamente, mas de forma 
reversível. Variando-se a intensidade do campo magnético é possível controlar 
sua "solidez", que pode ir do inteiramente líquido ao sólido, passando por níveis 
intermediários de viscosidade. 
O principal uso dos fluidos reológicos está nos amortecedores, que podem 
variar continuamente seu comportamento, dependendo das condições da 
estrada, mas os engenheiros estão começando a testar seu uso em outras 
partes do veículo, sobretudo no isolamento entre o chassi e a área interna. 
Fonte: Inovação Tecnológica 
  
Para reduzir emissões todo Classe C da Mercedes-Ben z será 
híbrido em 2013  
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                        (Divulgação) 
  
A Mercedes-Benz quer reduzir as emissões de CO2 para se enquadrar ao 
rígido limite de emissões que passarão a vigorar nos países da União Européia 
nos próximos anos. Com a tecnologia híbrida, o Classe C teria o consumo de 
combustível equivalente ao de um minicarro. A versão diesel do modelo teria a 
emissão de aproximadamente 100 gramas de CO2/km, enquanto o Classe C a 
gasolina mais econômico emitiria de 110 a 120 g/km. Alguns protótipos do 
Classe C híbrido já estão em testes, estão em estudo ainda qual o motor mais 
adequado para equipar o carro. Além dos motores e da assistência elétrica, o 
novo Classe C também contará com rolamentos especiais no motor, 
transmissão e rodas para reduzir a fricção. 
Fonte: Automotive Business 

 
  
Data: 29/03/2011 
Horário : 16h00 às 18h15 
Local : CIETEP - Av. Comendador Franco, 1341 - Jardim Botânico – Curitiba 
– Sala dos Conselhos 
Maiores informações com Pietra Firakowski Ferreira 
Tel. (41) 3271-9102 ou pelo e-mail: pietra.firakowski@fiepr.org.br 
Entrada Franca. Vagas limitadas!  
  
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 TECH NOLOGY 
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/ 
  
Congresso Paranaense de Integração Empresa/Institui ções de 
CT&I/Governo  

 
Data: 30/03/2011 
Horário : 08h00 às 21h00 
Local : Hotel Sumatra – Rua Senador Souza Naves, 803 - Londrina  
Faça a sua inscrição! 
  
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) 

O Informativo dos Observatórios SESI/SENAI/IEL do Par aná - Setor Automotivo é uma produção quinzenal. 
Caso não deseje mais receber nosso informativo, responda esse e-mail fazendo a solicitação. 

O Sistema FIEP é contra o SPAM. As idéias e opiniões expressadas pertencem aos autores e não refletem necessariamente a opinião do Sistema FIEP. 
Para mais informações, entre em contato pelo e-mail: ariane.hinca@fiepr.org.br 


