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DESTAQUES 
Fabricante de pneus japonesa vai se instalar em Faz enda Rio 
Grande  
  
Com incentivos fiscais estaduais já definidos e outros em negociação 
com o município de Fazenda Rio Grande, a empresa japonesa 
Sumitomo Rubber Industries, sexta maior produtora mundial do setor, 
deverá se instalar até julho no Paraná e começar suas operações em 
2013. Segundo informações divulgadas pelo departamento de Relações 
Públicas da empresa, a decisão de instalar uma unidade no Brasil se 
deu pelo crescimento econômico estável das Américas Central e do Sul 
e também da indústria automobilística da região. 
Com o investimento de aproximadamente 28 bilhões de ienes (R$ 565 
milhões) para a construção da fábrica que produzirá 15 mil pneus/dia e 
deve gerar em torno de 1,2 mil empregos para a região. 
Fonte: Gazeta do Povo 
  

Insatisfação na divisão de lucros no setor automoti vo 
aumenta os casos de greves  
Os metalúrgicos das montadoras do Brasil aproveitam o bom momento 
do setor para cobrar maior participação nos lucros das empresas. As 
negociações entre sindicalistas e empresários não tem chegado a um 
acordo o que resultou numa enxurrada de greves no setor. Os 
metalúrgicos da General Motors (GM) de São José dos Campos e de 
São Caetano do Sul estão reivindicando uma Participação nos Lucros e 
Resultados (PLR) de R$ 12 mil reais sendo que a oferta da empresa é 
de R$ 9 mil reais. Os metalúrgicos do Paraná conseguiram uma acordo 
com os empresários, sendo que a Volvo concordou em pagar o maior 
valor de PLR do país R$ 15 mil reais. A Renault por sua vez chegou 
num acordo com os trabalhadores em pagar R$ 12 mil reais. Isto tudo 
devido ao recorde de vendas no primeiro quadrimestre. Para o mês de 
maio a expectativa é de novo recorde, onde as vendas devem ficar em 
torno de 300 mil unidades. 
Fonte: Diário do Comércio, Indústria e Serviços 
  

CICI 2011 - Transporte e Mobilidade  
  

 
  
No dia 19 de maio, o Sr Alain Tissier da Renault do Brasil apresentou uma palestra 
sobre “Transporte e Mobilidade: Projeto Mobilidade Sustentável Renault” na 
Conferência Internacional de Cidades Inovadoras (CICI 2011), que foi realizada no 
CIETEP. O Sr Alain Tissier ressaltou a necessidade da integração dos fatores 
individuais, coletivo, tempo, custo, distância, planeta e outros. Da necessidade de 
investimento, criação e melhoria do transporte ferroviário. Outra questão abordada foi 
sobre os carros elétricos como o Twizy ZE (carro compacto 100% elétrico) que já foi 
lançado na Europa, mas não há uma previsão de lançamento no mercado brasileiro. Na 
opinião do Sr Alain Tissier para o Brasil seria interessante desenvolver o modelo 
econômico corporativo de carros elétricos. Vários questionamento foram realizados 
sobre a mobilidade chegando sempre ao PDCA (Plan, Do, Check, Action) pois falta ao 
brasileiro mais ação para que num horizonte de 20 anos possa se chegar a uma melhor 
integração dos fatores que mais influenciam a mobilidade. A palestra do Sr Alain Tissier
foi muito esclarecedora nos dando uma visão de como devemos caminhar para que se 
tenha uma qualidade de vida melhor utilizando os melhores meios de transporte e 
acima de tudo pensando no meio ambiente. 
  
  

NOTÍCIAS 

CENÁRIO ECONÔMICO 
Renault de SJP terá 3° turno a partir de junho  
Rhodia anuncia investimentos na fábrica de São Bernardo do Campo  
Busca por executivos de alto padrão cresce 13% no primeiro trimestre de 
2011 
Barreira a veículos argentinos atinge as montadoras brasileiras 
A chanceler Ângela Merkel quer 1 milhão de carros elétricos na 
Alemanha até 2020 
Honda anunciou a demissão de 400 funcionários da fábrica de Sumaré 
Restrição do governo federal aos carros importados implicará na falta de 
carros importados no mercado 
Usiminas e Nippon Steel investem quase 1 bilhão em aço galvanizado 
  
EMPRESAS 
Renault quer ter 8% do mercado em 2016 
Volkswagen é a maior exportadora de automóvel em Portugal   
Volvo S60 2011 foi eleito como o sedã internacional do ano 
Cherry é a primeira chinesa que chega aos 500 mil carros exportados 
Renault começa pré-venda do compacto Twizy 
Toyota perde a liderança de maior vendedora de automóveis do mundo 
devido ao terremoto 
Renault pode lançar carros elétricos no Brasil 
GM é reconhecida como líder em inovação tecnológica 
  
RESULTADOS  
Lucro da Toyota no 1° trimestre cai 77% devido ao t erremoto 
SKF registra crescimento de 11% no 1º trimestre de 2011 

TECNOLOGIA & MEIO AMBIENTE  
Braskem apresenta 16 novos produtos na Brasilplast 2011 
Prêmio Jovem Cientista 2011 premiará com R$ 30 mil ao melhor projeto - Cidades 
Sustentáveis 
Renault reforça critérios eco2 
Autocarro híbrido já está em teste nas ruas de Lisboa 
Um carro com muita tecnologia embarcada – Mercedes-Benz CL  
Inspeção veicular de São Paulo reprova 100 mil seminovos em 2010 
Empresa sueca inaugura Centro de Pesquisa e Inovação no Brasil 
Empresa JBS recebe prêmio por ação com óleo de cozinha 
Nissan Leaf será usado na Conferência de Prefeitos de C40 
Faurecia e Rhodia se aliam para desenvolver componentes estruturais inovadores e 
leves para assentos de veículos 
A BYD irá construir frota de ônibus elétricos 
Unidades produtivas de biodiesel recebem Selo Combustível Social 
Diesel com menor quantidade de enxofre será fabricado a partir de 2012 
  
LANÇAMENTOS  
Volkswagen terá modelos híbridos até 2014 
Volkswagen terá marca exclusiva para elétricos na China 
Audi A1 chega ao Brasil 
Tata lança furgão na Índia 
Hyundai i40 é apresentado no Salão do Automóvel de Barcelona 
Sandero ganha novo visual e mais barato 
SIM-Drive veículo elétrico com autonomia de 300 km  
  



  

Novo Ford Explorer 2011 é sucesso de mercado 
Chevrolet Celta se mantém como terceiro carro mais vendido do Brasil 
O motor TwinAir da Fiat Powertrain conquistou 4 prêmios no 
“International Engine of the year 2011” 
Renault Fluence ZE é o vencedor do Challenge Bibendum 2011 
  

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  
Película Ultra Prestige  da 3M alia conforto térmico e 
segurança  
  
A 3M lança a série de películas Ultra Prestige que utiliza nanotecnologia 
para aliar conforto térmico e segurança em um único produto. A película 
é composta por mais de 240 camadas e promove o bloqueio de 97% de 
raios infravermelhos (que provocam a sensação de calor) e 99,9% dos 
raios ultravioletas (que provocam doenças na pele e deterioram o 
automóvel). Com o uso da película pode-se reduzir o uso de ar 
condicionado, resultando numa economia de combustível, além de 
apresentar risco zero de corrosão ou interferência em aparelhos 
eletrônicos, pois não contém metal em sua composição. As películas 3M 
possuem garantia de 15 anos, quando aplicadas por técnico 
credenciado. A empresa ainda fornece milhares de produtos inovadores 
para diferentes mercados. Sua principal força é o desenvolvimento e 
combinação das mais de 40 plataformas tecnológicas para uma ampla 
gama de necessidades de clientes. 
Fonte: Revista Fator 
  
Renault Energy dCi – a nova família de motores a di esel 
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
(Divulgação) 
  

Com o objetivo de reduzir significativamente o consumo e as emissões 
de CO2, a Renault desenvolveu a família de motores a diesel, 
denominada Energy dCi. A meta é diminuir as emissões dos atuais 135 
g/km para menos de 120 g/km em 2013. Com uma cilindrada de 1,6 
litros, desenvolve uma potência de 130 CV. Disponível apenas nos dois 
monovolumes compactos, Scenic e no Grand Scenic, é dotado de uma 
corrente de distribuição e de um filtro de partículas sem manutenção, 
consegue valores de referência nas emissões de CO2 graças à 
introdução de seis novas soluções tecnológicas de redução de CO2: o 
downsizing, solução que garante ganhos de CO2 estimados de 5,5%; um 
sistema de recuperação de energia na desacelaração/travagem (-3%); 
recirculação dos gases de escape em ciclo frio de baixa pressão (-3%), 
entre outras. Tudo isto junto resulta numa redução de 20% nas emissões 
de CO2. 
O Scenic e o Grand Scenic 1.6 dCi ficará aproximadamente 1.200 euros 
mais caro que as versões 1.5 dCi, mas em compensação emitirão menos 
CO2. 
  
Fonte: Diário Digital 

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 
  
Workshop: Assessoria, Regime de origem e Performanc e Exportadora  
Serão discutidas as relações entre regimes de origem, acordos internacionais de 
comércio e competitividade internacional e como otimizar a interação entre 
exportadores e o setor de assessoria aduaneira. 
Data:  08 de junho de 2011 em Foz do Iguaçu  
         09 de junho de 2011 em Curitiba 
Inscrições até o dia 03 de junho de 2011 
Informações com Pietra, pietra.ferreira@fiepr.org.br – (41) 3271-9102 
  
Prêmio Nacional de Inovação  

 
A premiação é aberta a todas as indústrias associadas às federações estaduais e 
possui quatro categorias: gestão da inovação, competitividade, design e 
desenvolvimento sustentável. 
Inscrições: 14 de Abril a 31 de Maio de 2011 
Informação e programação : www.cni.org.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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