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DESTAQUES 
Frota de veículos de Curitiba caiu da terceira para  a quinta 
posição  
  

 
Foto: Jonathan Campos/Gazeta do Povo 

Em dois anos, Curitiba caiu duas posições na lista das cidades com o 
maior número absoluto de veículos. Até 2009, a cidade tinha a terceira 
frota do Brasil, com 1,1 milhão de veículos, entre carros, motos, 
caminhões, ônibus e outros. Em 2011, ocupa a quinta colocação, 
superada por Belo Horizonte e Brasília. Atrás de São Paulo e Rio de 
Janeiro, que lideram o ranking.  
Nos últimos dois anos, o aumento da frota na cidade paranaense foi de 
10,15%, menor que as registradas em Belo Horizonte (19,15%) e Brasília 
(17,32%). Ambas as cidades têm população superior à de Curitiba. Os 
dados são referentes aos meses de março dos anos analisados e fazem 
parte de um acompanhamento feito pelo Departamento Nacional de 
Trânsito (Denatran). Mesmo assim, Curitiba continua sendo a cidade 
mais motorizada com relação a quantidade de veículos e o número de 
habitantes. Curitiba tem 0,72 carro por habitante (dados de 2011), ou 
seja, dois veículos para cada três habitantes. Esta proporção é o dobro 
da média brasileira, que é de aproximadamente 0,35 carro por habitante. 
Fonte: Gazeta do Povo 
  

Fórum setorial da FIEP discutem  com montadoras e empresários os 
gargalos do setor  
  

 
Foto: Divulgação 

Os três temas que mais preocupam os empresários do setor automotivo paranaense 
são: a mão de obra, a infraestrutura logística e a legislação trabalhista. Esta foi a 
conclusão obtida na discussão realizada no dia 05/05 durante reunião do Fórum 
Setorial Automotivo, promovido pela Federação das Indústrias do Estado do Paraná 
(FIEP). Este Fórum teve como objetivo discutir com os empresários do setor os 
gargalos e as oportunidades, que engloba, além das montadoras de veículos, a 
fabricação das máquinas e peças automotivas e os fornecedores diretos de 
assessórios e equipamentos. Na 1ª edição do fórum setorial (2009) foi levantada a 
questão da qualificação da mão de obra. O Sistema FIEP, por meio do SENAI, 
trabalhou na elaboração de cursos de formação e aprimoramento com foco nesta 
demanda. Em 2010 foi criado em Curitiba um centro de formação do SENAI voltado ao 
setor automotivo. Foi criado também um curso de especialização voltado à formação 
de engenheiros automotivos que já está na sua 2ª turma. Outra questão importante é 
com relação à legislação trabalhista, que coloca em campos opostos trabalhadores e 
empregadores, a negociação com os sindicatos profissionais costuma ser muito 
pesada. Recentemente a Volvo e seus funcionários acordaram no pagamento da maior 
participação nos lucros e rendimentos da sua história, R$ 15 mil para cada 
colaborador. As demandas dos diversos setores industriais do Paraná, que vem sendo 
sistematizado através dos fóruns setoriais, serão discutidas durante o Congresso da 
Indústria, que será realizado em junho deste ano.  
Fonte: Agência Fiep 

NOTÍCIAS 

CENÁRIO ECONÔMICO 
Metalúrgicos defendem contrapartidas salariais no incentivo fiscal a 
montadoras 
Japonesa AGC investirá US$ 470 milhões em fábrica no interior paulista 
Governo deve tomar providências sobre crise no setor de máquinas 
agrícolas do RS 
Venda de carros bate recorde em abril 
Suzuki terá nova fábrica em Itumbiara - Goiás 
Indústria automotiva amplia gastos em publicidade para 2011 
Montadora de veículos de transporte – Auto Sueco instala em 
Rondonópolis 
Produção de veículos no país registra queda de 4,9% 
  
EMPRESAS 
Volkswagen estuda nova marca para o mercado chinês 
Mahindra começa a produzir na Índia o Verito 
Nissan Leaf vence o prêmio “Top Safety 2011” 
Ford comemora 92 anos no Brasil 
Fiat Powertrain Technologies (FPT) comemora a produção de 5 milhões 
de motores Fire  
Toyota e Mercedes suspendem a produção nos EUA após serem 
atingidas por tornado 
Furukawa celebra melhor ano da década 
  

TECNOLOGIA & MEIO AMBIENTE  
CNPq comemora 60 anos com desafio de pensar em crescimento econômico ao 
formar cientistas 
Biodiesel como alternativa encarece o preço da soja 
Biodiesel pode ser alternativa interessante a longo prazo 
Empresa israelense começa a vender carros elétricos em agosto 
PSA Peugeot Citroen começa a testar biodiesel em carros de passeio 
O preço do etanol deve cair com o início da safra de cana 
Volvo apresenta o 1º ônibus híbrido 
Carrinho elétrico Speedy já está adaptado às normas do CONTRAN 
Sorocaba ganhará um dos mais modernos laboratórios independentes de aferição 
tecnológica automotiva do mundo 
Oleaginosa estimula estudo de produção de biodiesel 
  
LANÇAMENTOS  
Mazda 3 com tecnologia SkyActiv será comercializado em 2012 
Luxgen revela o protótipo elétrico 
Novo Golf conversível chega este verão 
Beetle (VW) de 270 CV chegará em 2013 
Novo Renault Sandero - 2012 terá câmbio automático 
Volvo apresenta S80 Executive e V70 R-Design 
Volkswagen anuncia lançamento da linha de modelos plug-in em 2013 
  



  

RESULTADOS  
Volkswagen lucra 1,71 mil milhões no 1° trimestre c om a ajuda da Audi 
Audi bate recorde de vendas mundiais no 1° trimestr e  
Vendas da Nissan crescem 25% em abril 
  

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   
FINEP abre inscrições para 12ª chamada do Inovar fu ndos  
BNDES libera R$ 4,6 milhões para projeto de inovaçã o 
  

NOTÍCIA ESPECIAL  AGENDA 2011  
  
Ignição a laser nos motores de carros  
  

 
Imagem: BBC 
  
As velas de ignição estão com seus dias contados, pois em breve estas 
serão substituídas pelas velas de ignição a laser, o que permitirá uma 
queima do combustível mais limpa e mais eficiente e, portanto, veículos 
mais econômicos. A equipe do pesquisador Takunori Taira, do Instituto 
Nacional de Ciências Naturais – Japão desenvolveu um laser de 
cerâmica que é potente e robusto o suficiente para funcionar próximo ao 
motor dos carros, como o dispositivo é feito de cerâmica torna o mesmo 
barato. A maior dificuldade era fabricar laser potente e pequeno, este 
problema foi superado criando lasers de pó cerâmicos. O pó é aquecido e 
fundido em sólidos opticamente transparentes, incorporando íons 
metálicos para ajustar suas propriedades. As cerâmicas são mais fáceis 
de ajustar opticamente do que os cristais convencionais. Elas também 
são muito mais fortes, duráveis e termicamente condutoras, propriedade 
importante para que dissipem o calor do motor sem trincar e quebrar. A 
equipe de Taira construiu seu laser usando dois segmentos de uma liga 
de ítrio- alumínio-gálio, um deles dopado com neodímio e o outro com 
cromo. Os lasers também melhoram a eficiência dos motores. 
Fonte: Inovação Tecnológica 
  
  

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  
  
Simpósio SAE BRASIL de Sistemas de Manufatura  

 
Tema:  Chão de Fábrica – Conceito, Melhores Práticas e Visão do Futuro 
Visita à fábrica da Volkswagen no dia 31 de maio 
Data:  01 de junho de 2011 
Local:  Universidade Positivo 
Inscrições e programação : www.saebrasil.org.br  
  
Curso de Especialização em Engenharia em Soldagem –  UFPR 
Público alvo : Engenheiros/Tecnologos ou graduados que trabalhem na área de 
soldagem 
Início : Julho/2011  
Duração : 18 meses, aulas nas sextas a tarde e sábados  
Carga horária : 475 horas, incluindo 96 horas de prática em laboratório  
Mensalidade  : R$ 820,00 
Inscrições : Maio/Junho de 2011  
Informações : Prof. Paulo Okimoto - (41) 3361-3240 
  
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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