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DESTAQUES 
  
Aconteceu no dia 11 de abril de 2011 no CIETEP a au la inaugural do II Curso de Especialização em Engen haria Automotiva  
  
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. 
Esta 2ª turma conta com 28 alunos, representando empresas do setor automotivo da RMC (Região Metropolitana de Curitiba). 
Na aula inaugural também estavam presentes representantes da parceria, Sr. João Barreto Lopes, Diretor Regional SENAI - PR, Sr. Jorge Luiz de Sá Riechi, 
Coordenador deste curso - UTFPR, Sr Otávio Derenievicki, Centro Automotivo-SENAI-PR, Sr. Marcos Flávio Oliveira Schifler Filho, Diretor Geral da UTFPR – 
Campus Curitiba, Sr. Ademir Vicente da Silva, Gerente Regional SENAI - PR.  
A aula inaugural contou com a palestra do Sr Alain Tissier , Vice-Presidente da Renault do Brasil e do Sr Yoshio Kawakami , Presidente da Volvo Construction 
Equipment Latin America do Brasil. Após as palestras foi aberta uma sessão de perguntas, onde ambos os palestrantes responderam sobre a mobilidade, 
sustentabilidade, carros chineses e sobre as perspectivas do futuro da engenharia no Brasil. 
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NOTÍCIAS 

CENÁRIO ECONÔMICO 
Franquias no setor automotivo gerou 26.862 empregos diretos em 2010 
Vendas de automóveis e comerciais leves novos caíram 14,4% no 
Brasil comparado com o 2010 
Alta do preço do aço repercutirá no valor do carro a médio prazo 
Subaru reduzirá atividade em fábrica dos EUA devido ao tsunami no 
Japão 
Japão tem queda alarmante nas vendas de veículos após tragédia 
Kia do Brasil vai importar cota de carros que iriam para a Líbia 
Governo chinês se oferece para financiar 85% do trem bala 
Brasil assinará acordos com a China durante a visita da presidente 
Dilma 
A fábrica Winner Chemical fez o lançamento da pedra fundamental em 
Ponta Grossa 
Produção de veículos no Brasil bateu recorde no 1º trimestre de 2011 
  
  
EMPRESAS 
Queda nas ações da Porsche diminui com planos para aumentar capital 
Volkswagen premia 15 concessionárias em todo o Brasil 
Volvo aumentará produção na Europa para atender alta nas vendas 
Audi investe na imagem tecnológica do A6 para ganhar vendas nos 
segmentos Premium 
Nissan retoma a produção em todas unidades japonesas exceto em 
Iwaki depois do terremoto 
Renault anuncia o retorno da série limitada Up para o sedã Logan 
Concessionária da marca Subaru inaugura mais uma loja em Curitiba 
  
  
RESULTADOS  
Fiat Palio é carro mais recomendado pelos mecânicos pelo 2º ano 
consecutivo (2009 e 2010) 
Banco Volkswagen fecha 2010 com resultado recorde 
Kia Motors fecha março na 10ª posição do ranking nacional 
O Agile da GM foi eleito o Carro Universitário do ano de 2010 pela 2ª 
vez 
Seat cresceu quase 14% em 2010 
  

TECNOLOGIA & MEIO AMBIENTE  
Volvo C 30 Eletric em teste na neve 
Veículos convencionais podem deixar de circular nas cidades européias em 2050 
União européia incentiva o uso de veículos híbridos e 100% elétricos 
Flex melhora o rendimento do Kia Soul 
Abacaxi e banana viram plásticos 30% mais leve e até quatro vezes mais resistente 
para o setor automotivo 
Usina de Biodiesel ( a base de macaúba) abre 1700 vagas em Minas Gerais 
Mais de 550 caminhões são aferidos em três meses em Uberlândia, para medir o nível 
de emissão de poluentes 
Mercedes-Benz apresenta tecnologia Blue Tec 5, para atender norma que entrará em 
vigor em 2012 
Microsoft e Toyota anunciam acordo de colaboração 
Brasil negocia com o Japão parceria para desenvolver experiências com 
biocombustíveis na África  
Unicamp desenvolve sistema digital para alinhamento de pneus 
  
LANÇAMENTOS  
VW Jetta estréia segunda geração 
Pacote com itens luxuosos para o Renault Scenic e o Grand Scenic 
BlackFox e Silver Fox da Wolkswagen 
Golf GTI versão especial de 35 anos 
Seat anuncia quatro novos modelos para 2012 
Novidades do Ford Focus Titanium 2.0 Flex  
Nissan Sentra 2012 chega as concessionárias 
Korando C chega para brigar com o Hyundai Tucson e o Honda CR-V 
Volkswagen Passat – 7ª geração foi lançada na Índia 
Hyundai apresenta o Sedã Blue 2 conceito a hidrogênio no Salão de Seul  
GM mostra roadster híbrido no Salão de Seul 
Novo Picanto Flex chegará em setembro 
Chevrolet lançará nova geração do Malibu no Salão de Xangai  
Ford apresenta a nova Ranger 2012 no Salão de Bancock 
O New Beetle será lançado no Salão de Xangai 
Soul Flex o 1º biocombustível da KIA 
Nissan Versa será lançado no Salão de Nova Iorque 
  



  

EDITAIS PARA A INDÚSTRIA  

O Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e  Tecnológico (CNPq/MCT) lança o edital Rhae – Pesquisador 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  
  
Mecânicos da Volvo estão na final mundial do Vista (Volvo 
International Service Technical Association)  
  
A equipe da concessionária de Santa Catarina, ficou em 1º lugar entre 
12 times brasileiros que participaram da etapa semifinal das Américas 
do Vista 2011, realizada em Curitiba. Dez países concorreram as vagas 
para a final global que será realizada em junho em Gotemburgo, na 
Suécia, sede mundial do Grupo Volvo. 
O Vista é a maior competição mundial de pós-venda da Volvo Trucks e 
da Volvo Buses. Participaram da semifinal Brasil, Argentina, Chile, 
Colômbia, Equador, Paraguai, Peru e Venezuela. Brasil, Chile e México 
foram os grandes vencedores da disputa. A competição local no Brasil 
abrigou também a final da competição na América do Norte, com as 
equipes do México e Estados Unidos.  
Fonte: Cross Brasil, Volvo Buses – Comunicação Corporativa 
  
  
Renault Twizy chegará no mercado por 6990 euros   
  

 
                                                      
                                  (Divulgação) 
  
O Twizy chegará como uma solução de mobilidade com um custo baixo 
podendo ser conduzida por jovens a partir dos 16 anos de idade. 
Permitindo a redução em aproximadamente de 25% o tempo gasto nas 
deslocações do dia-a-dia.  
Muitos jovens que procuram uma mobilidade acessível, funcional, com 
baixos custos de utilização poderão encontrar a solução no Twizzy. Ele 
foi concebido de acordo com os mais elevados e rigorosos padrões de 
segurança da Renault, tanto para o condutor, como para o ocupante. 
Isto porque o Twizy é um “dois lugares”, com a particularidade de 
estarem dispostos em tandem (um atrás do outro). O Twizy será 
comercializado com o preço equivalente de uma scooter de 3 rodas  
Fonte: Jornal de Notícias 
  
  

  
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/ 
  
II Conferência Internacional de Cidades Inovadoras – CICI 2011 

 
Data: 17 a 20 de maio de 2011 
Local : Centro de Inovação, Educação, Tecnologia e Empreendedorismo do Paraná 
(CIETEP/FIEP) – Av. Comendador Franco, 1341 – Jardim Botânico – Curitiba  
Inscrições e programação : www.cici2011.org.br 
  
INOVATEC 2011 – Feira de Negócios em Inovação Tecnológica  entre 
Empresas, Universidades e Instituições de Pesquisa  

 
PÚBLICO ALVO  
Empresários de médio e pequeno porte; diretores e gerentes de empresas de médio 
e grande porte das áreas de P&D, Industrial, Compras, Comercial e Planejamento; 
Dirigentes de instituições públicas e privadas de pesquisa; agentes públicos de 
incentivo e apoio a inovação; pesquisadores. 
Data: 04, 05 e 06 de maio de 2011 
Local:  Centro de Inovação, Educação, Tecnologia e Empreendedorismo do Paraná 
(CIETEP/FIEP) – Av. Comendador Franco, 1341 – Jardim Botânico – Curitiba  
Inscrição Gratuita ! !!!  
Informações:  www.feirainovatec.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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