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

 

 
28 de Abril de 2011  

DESTAQUES  
Nissan Leaf foi eleito como “ World Car of the year 2011 ”  
  
O Nissan Leaf modelo 100% eléctrico foi o grande vencedor do prêmio 
“World Car Of The Year 2011”, no Salão do Automóvel de Nova York, 
título mais cobiçado da indústria automobilística mundial. O Nissan Leaf, 
foi escolhido por um júri de 66 jornalistas especializados em 
representação de 25 países, destronando modelos como o BMW Série 5 
e o Audi A8, os outros dois finalistas deste prêmio. Segundo o presidente 
da Nissan Carlos Ghosn “Este prêmio reconhece o Nissan Leaf, pioneiro 
em mobilidade com emissões zero, como equivalente em desempenho 
de condução, silêncio e comportamento quando comparado com os 
veículos de motores de combustão. E confirma a visão clara da Nissan e 
os valores de mobilidade sustentável que queremos oferecer a todos os 
nossos clientes.” O Nissan Leaf com 5 lugares e 5 portas é o primeiro 
veículo elétrico do mundo especialmente produzido para ser 
comercializado em massa. Consegue alcançar mais de 160 km com a 
bateria totalmente carregada, demora cerca de 8 horas a recarregar 
utilizando uma fonte de alimentação de 220-240V e produz zero de 
emissão. 
Vencedores de outras categorias: 

� World Design of the Year 2011 – Aston Martin Rapide  
� World Performance Car of the Year 2011 – Ferrari 458 Italia  
� World Green Car of the Year 2011 – Nissan Leaf e o BMW 320d 

Efficient Dynamics Edition  
Fonte: http://www.autoportal.iol.pt/ 

Com o custo de energia elevado as multinacionais es tão deixando o país  
  
Segundo levantamento do Jornal Estado de São Paulo, o alto custo da energia elétrica, 
a invasão de produtos chineses e os incentivos tributários concedidos por outros 
países estão deixando o Brasil em segundo plano na rota de investimentos de 
empresas multinacionais. O estudo do jornal mostra que fábricas de setores, como 
alumínio, siderurgia, petroquímico e papel e celulose - estão fechando unidades no 
País ou migrando para outros locais por causa da perda de competitividade no 
mercado brasileiro. A Rio Tinto Alcan está em negociações para instalar a maior fábrica 
de alumínio do mundo no Paraguai. A Braskem vai inaugurar unidade de soda cáustica 
no México e faz prospecção em outros países, como Peru e Estados Unidos. A Stora 
Enso abrirá em breve fábrica de celulose no Uruguai. A siderúrgica Gerdau Usiba, na 
região metropolitana de Salvador (BA), esteve paralisada por causa do alto custo da 
energia. A Valesul Alumínio, em Santa Cruz (RJ), também ficou fechada pelo mesmo 
motivo. A Novelis fechou fábrica em Aratu (BA) e pode migrar para o Paraguai. A 
Companhia Brasileira de Alumínio (CBA), do Grupo Votorantim, está prestes a abrir 
filial em Trinidad e Tobago. Segundo o Jornal a energia no Brasil custa 
aproximadamente o dobro da média mundial. 
  
Fonte: Automotive Business 

NOTÍCIAS 

CENÁRIO ECONÔMICO 
Aquecimento do mercado automotivo leva Vulkan a investir em unidade 
industrial no interior de SP 
Metrô de Curitiba pode ser incluído no PAC 
Importado sustenta alta das vendas 
Restrição ao crédito já afeta o setor automobilístico 
Brasil forma quase três vezes menos engenheiros do que os países 
desenvolvidos 
Carros importados em falta no Brasil 
Visita da presidente Dilma Rousseff aproxima Brasil e China no setor 
automotivo 
Mercado brasileiro registra recorde histórico de vendas no 1º trimestre de 
2011 
Fabricantes de pneus querem barrar as importações de pneus 
Mulheres já se equiparam aos homens no volante e na manutenção de 
veículos 
Minas Gerais atrai quase um terço do investimento chinês no Brasil 
China reduz velocidade do seu trem bala a fim de torná-lo mais seguro e 
mais barato 
Brasil está em 6º no mercado de automóveis 
Paraná terá R$ 2,5 bi do governo federal até 2014 
Vendas de automóveis caem quase 5% em Março na Europa 
Setor de reparação de veículos cresceu 24,7% no faturamento em 2010 
Importação de veículos cresce 95% no Porto de Paranaguá 
  
EMPRESAS 
Citroen consolida sua posição de oitava marca no mercado automotivo 
brasileiro com as vendas co Aircross 
Fiat encerra o 1º trimestre na liderança de vendas 
Daimler e Bosch criam joint venture para desenvolver motores elétricos 
Nissan alcançou em março um resultado histórico em Portugal, quota 
recorde de 5,8% e crescimento de 38,9% 
Ford lançará 15 novos modelos na China até 2015 
Fiat compra mais 16% do Grupo Chrysler 
  

TECNOLOGIA & MEIO AMBIENTE  
Indústria automobilística investe em tecnologia “Sulflair” 
Volvo anuncia revisão dos motores D3 e D5  
Tecnologia para evitar acidentes passa a equipar carros da Volvo (V70, XC70 e S80) 
Pirelli investe US$ 20 milhões em pneu verde 
Pirelli lança linha de pneus ecológicos no Brasil 
Antiga fábrica da Renault transformada em eco-escola 
Volkswagen apresenta Novo Câmbio I-Motion na Feira Reatech 2011 
A SABIC lança materiais novos para propulsores de alto desempenho para veículos 
híbridos e elétricos 
Philips apresenta inovação tecnológica na Automec 
Solução alemã para trem bala inclui tecnologia de levitação magnética 
Nanopartículas aumentam rendimento de biodiesel 
Etanol terá papel bem definido na política energética do País 
Suzuki estreou o Kizashi EcoCharge Concept 
China tem o maior número de marcas registradas do mundo 
Óleo de jatrofa vai ser transformada em biodiesel 
  
LANÇAMENTOS  
BMW anuncia para 2013 produção da versão híbrida na China 
Audi Q3 chega ainda este ano 
Versão especial do Logan-Up será vendida entre os meses de abril e junho 
Peugeot 508 vai ter uma versão para o mercado chinês 
Novo scenic 1.5 dCi é mais potente e mais barato 
Resgate da elegância: Citroen revive linha DS no DS3 
Peugeot SXC estréia no Salão de Xangai 
Mini Cooper S desenvolvido pela Rolls Royce será lançado no Salão de Xangai 
Renault Latitude será lançado na Argentina 
GM revela a nova geração do Malibu 
Volkswagen apresenta o furgão Caddy com 266 CV 
Lexus estréia concept LF-Gh em Nova York 
Renault lança em maio o Sandero 2012 
Volkswagen Amarok ganha nova versão básica 
Renault Fluence deve ganhar motor 2.0 turbo 



RESULTADOS  
Volkswagen segue na liderança de vendas no 1º trimestre de 2011 
Nissan bate recorde de vendas e atinge 2% de market-share em março 
Vendas da Volks sobe 13,7% em março 
Audi vence nos segmentos carros de Luxo e carro Esportivo do prêmio 
“Best Cars 2011” 

Kia Soul 2012 será apresentada no Salão de Nova York 
Citroen DS5 foi apresentado no Salão de Xangai 
Lifan X60 pode ser lançado no Brasil 
Nissan apresenta carro de corrida elétrico no Salão de Nova York 
  

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   
FINEP abre inscrições para 12ª chamada do Inovar fu ndos  
  

NOTÍCIA ESPECIAL  AGENDA 2011  
  
Carros elétricos americanos oferecem riscos para o trânsito 
por ser silencioso demais  
  
Nos EUA, existe uma lei que obriga os carros elétricos a produzir ruído 
para alertar os pedestres e diminuir os riscos de um acidente. Esta lei 
que obriga carros elétricos e híbridos a gerarem um mínimo de ruído, 
como forma de aviso sonoro para cegos, deficientes visuais e 
transeuntes idosos foi sancionada em janeiro de 2011 pelo presidente 
Barack Obama.  
Segundo estudos da autoridade de segurança do trânsito dos Estados 
Unidos (NHTSA), a probabilidade que ocorra uma acidente grave com 
um automóvel híbrido silencioso é duas vezes maior do que com um 
carro com motor de combustão convencional. 
A associações de cegos nos EUA defendem a obrigatoriedade da 
emissão de ruídos, alguns fabricantes de automóveis já trabalham no 
desenvolvimento de ruídos artificiais. Já disponível no mercado, o carro 
elétrico Leaf, da Nissan, vem equipado com um gerador de som no 
compartimento do motor. Da mesma forma, o Prius, veículo híbrido da 
Toyota, produz ruídos desenvolvidos por designers de som. 
Os funcionários da ONU estão definindo normas que deverão ser 
aplicadas a todos os veículos movidos à energia elétrica – sejam eles 
motocicletas, automóveis, caminhões ou ônibus para que o novo som 
dos carros elétricos deve ser uniforme. 
  

 
Leaf da Nissan (Divulgação) 
  
Fonte: http://www.dw-world.de 
  
  
Empresa japonesa de vidros AGC investirá em fábrica  no 
interior paulista  
  
A empresa japonesa de vidros AGC vai investir aproximadamente 470 
milhões de dólares em um complexo produtivo em Guaratinguetá, seu 
primeiro na América do Sul, para produção de vidros automotivos e para 
construção. A empresa vai construir uma fábrica de vidros, espelhos, 
vidros revestidos, laminados e temperados que começará a operar em 
2013, informou a empresa. Até 2016, a fabricante espera produzir 220 
mil toneladas de vidro para construção por ano e vidro automotivo 
suficiente para 500 mil veículos anuais. A unidade vai empregar 500 
pessoas. Nos últimos meses, montadoras como Toyota, Hyundai, Chery, 
Fiat anunciaram planos para construção de novas fábricas no país. Além 
do aquecido mercado automotivo, a empresa aposta no setor de 
construção civil, devido a incentivos governamentais na área de 
habitação e por expectativas devida a realização da Copa do Mundo de 
2014 e dos Jogos Olímpicos de 2016. A AGC afirma ser a maior 
fornecedora mundial de vidros planos e automotivos e produz também 

  
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 Tecno lógica 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 
  
Seminário Brasileiro sobre Tecnologias para veículo s Elétricos – TEC-
VE 2011 

 
A Associação Brasileira do Veículo Elétrico – ABVE e o Instituto Besc de 
Humanidades e Economia realizarão o Seminário Brasileiro Sobre Tecnologias para 
Veículos Elétricos – TEC-VE 2011. O seminário conta com a participação da 
Usiminas, AES Eletropaulo, BNDES, CBMM, Cemig, CPFL Energia, Fiat, Ford, 
General Motors, Itaipu, Iveco, Johnson Controls, Michelin, Mitsubishi, Nissan, Porto 
Seguro Seguros, entre outras organizações. 
Data:  21 e 22 de junho de 2011 
Informações : www.tecve.com.br 
Telefone:  (31) 2104-0999 
  
EVENTOS INTERNACIONAIS – 2011 



  

vidro para telas. A companhia já possui operações diretas na China, Índia 
e Rússia e planeja ter vendas anuais de mais de 23 bilhões de dólares 
até 2020, dos quais 30 por cento deverão ser gerados por mercados em 
rápido crescimento. O grupo ressalta que numerosas montadoras 
anunciaram planos para expandir suas capacidades no Brasil, quarto 
maior mercado automotivo do mundo no ano passado. Entre os novos 
projetos confirmados pelas montadoras em São Paulo está a fábrica da 
chinesa Chery, em Jacareí, a da coreana Hyundai, em Piracicaba, além 
da segunda unidade da japonesa Honda, em Sorocaba. A Fiat também 
terá mais uma fábrica no País, em Pernambuco.  
  
Fonte: O Globo 
  

  
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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