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DESTAQUES 
Volvo fabricará ônibus híbrido em Curitiba  
  

 
(Divulgação) 
  
O presidente da Volvo Bus, afirmou que irá investir R$ 200 milhões na fábrica 
de Curitiba. Parte deste recurso, aproximadamente R$ 16 milhões, será 
destinado para a produção de ônibus híbrido (Hibribus) com dois motores, um 
a biodiesel e outro elétrico. Com esta tecnologia, o consumo de combustível é 
reduzido em 35% e a emissão de poluentes entre 80% e 90%. O restante do 
investimento será destinado a ampliação da capacidade da pintura de cabines 
de caminhão, expansão do centro de operações logísticas, nacionalização 
dos motores e da caixa de transmissão eletrônica para ônibus e caminhões. A 
Volvo unidade do Paraná venceu a disputa com o México e Ìndia para poder 
produzir o Hibribus fora da Europa.  
  
Fonte: Uol 
  
Notícias Relacionadas :  
Volvo fabricará ônibus híbrido em Curitiba 
  

1° Encontro de Articulação da Rota Estratégica de E nergia  
  

 
  
O 1° Encontro de Articulação da Rota Estratégica de  Energia aconteceu no dia 15 
de Junho de 2011 no CIETEP dando continuidade ao Projeto Rotas estratégicas 
para o Futuro da Indústria Paranaense – Horizonte 2014/2018. O evento reuniu 
aproximadamente 70 representantes do setor de energia, que propuseram a 
continuidade da articulação da Rota de Energia por meio de encontros temáticos 
para as visões à longo prazo. Os seguintes temas foram disutidos: biomassa, 
geração distribuída de energia renováveis, eficiência energética, logística 
sustentável e planejamento sistêmico de assuntos energéticos. Também foi 
proposto reflexões sobre o pré-sal e o gás natural. 

Curso - Gestão de Pessoas para Líderes do Setor Automotivo  

Realizado pelo Sistema FIEP por meio da Unindus e em parceria com os Observatórios SESI/SENAI, o curso tem como objetivo complementar a formação dos 
líderes de produção do setor automotivo apresentando conceitos, métodos e aplicações referentes à gestão de pessoas. 
  
Público Alvo : Líderes de produção da cadeia automotiva que tem como missão supervisionar o processo de produção, verificando os equipamentos, delegando 
atividades e acompanhando os trabalhos dos operadores. 
O curso será composto dos seguintes módulos: 
- Macrovisão sobre gestão de pessoas; 
- Comunicação; 
- Competências do gestor de pessoas; 
- Desenvolvimento de pessoas; 
- Relações trabalhistas 
O curso terá duração de 6 meses com início prevista o mês de Julho.  
  
Local:  CIETEP – UNINDUS – Av. Comendador Franco, 1341, jardim Botânico, Curitiba  
Inscrições:  
carmem.mattos@fiepr.org.br – Tel.: (41) 3271-7745 
isabel.serkes@sesipr.org.br  – Tel.: (41) 3271-7522 

Fóruns setoriais – Principais Prioridades  

Desde o mês de abril deste ano, a FIEP realizou 20 encontros setoriais com o objetivo de identificar junto aos empresários de cada setor suas principais 
demandas e que medidas devem ser encampadas pelo Sistema FIEP. Durante o Congresso Paranaense da Indústria as questões identificadas durante os 
Fóruns Setoriais serão tratadas de maneira mais pontual. Para o setor Automotivo, as principais prioridades identificadas tanto para o poder público quanto para 
o Sistema FIEP, são: 

Poder Público  
  
- Isonomia do Paraná em relação a outros Estados (igualdade de condições), pois outros Estados concedem vários benefícios 
- Isonomia do Brasil em relação ao mundo trazendo competitividade ao país (encargos trabalhistas, carga tributária, mecanismos de proteção, entre outros) 



- Redução da carga tributária e simplificação de processos (alto custo e alta complexidade) 
- Redução do ICMS sobre a energia elétrica com a conseqüente redução da tarifa (uma das mais altas do mundo) 
- Política cambial que não gere a desindustrialização e a total perda de competitividade 
- Ampliar e simplificar mecanismo e incentivos públicos para inovação na indústria 
- Modernizar legislação trabalhista (arcaica e amedrontadora. Ex. reduzir encargos, rever cotas no jovem aprendiz, pessoas com deficiência e estabilidade na 
CIPA) 
- Excessiva pressão do sindicato dos trabalhadores inibindo novos investimentos no Paraná com perda de competitividade 
- Melhorar infraestrutura de escoamento da produção (ferrovias, portos, rodovias, aeroportos, alcooldutos, rodovias secundárias, cabotagem) 
  
Sistema FIEP  
  
- Qualificação de mão de obra (operacional, gestão, liderança, relações humanas) – foco na qualidade, não na quantidade 
- Busca do comprometimento da mão de obra, redução da rotatividade, mudança na cultura e atração do jovem ao mercado de trabalho 
- Apoio para atingir as cotas de jovem aprediz e pessoas com deficiência 
- Apoio da FIEP em pesquisa e inovação (produtos e processos produtivos) 
- Buscar a redução dos juros, dos spreads bancários e obtenção de linhas de financiamento no BNDES e em inovação, sem tributar investimentos 
- Reuniões freqüentes das cadeias produtivas/Incentivo ao associativismo/maior união do setor e participação das indústrias 
  

NOTÍCIAS 

CENÁRIO ECONÔMICO 
EUA lideram setor automotivo em abril 
Ponta Grossa terá fábrica automotiva japonesa THK 
Veículos flex cai 2,7% das vendas em maio 
Produção nacional de veículos cresceu 8,4% em maio 
Vendas de veículos crescem 10% 
Indústria automotiva anuncia nova fábrica em Itatiba 
Governo e indústria criam grupo de trabalho para facilitar registro de patentes 
  
EMPRESAS 
GM espera crescer 7% no mercado da América do Sul em 2015 
Kostal inaugura terceira fábrica no Brasil para comemorar 99 anos 
Volkswagen bate recorde em vendas de carros de passageiros 
Nissan sobe 35% em vendas na Europa até Maio 
  
RESULTADOS  
Hyundai ix 35 ganha prêmio Rei Automotive Business 
Grupo Fiat é o grande vencedor do Prêmio Rei 2011 
Consórcios VW crescem 38% no 1º trimestre 
Montana tem recorde de vendas em 2011 
Renault chega a 1 milhão de carros no Brasil 
Renault do Brasil recebe prêmio AEA 2011 de Meio Ambiente 
  

TECNOLOGIA & MEIO AMBIENTE  
Renault utilizará painéis solares em 2 fábricas francesas 
Biodiesel atrai investimentos na Argentina 
Incentivos fiscais para carros menos poluente 
Nissan testa veículo para resgatar carro elétrico descarregado 
Brasileiros desenvolvem bioquerosene de aviação 
Ecco: um carro ecológico com jeito de casa do futuro 
Unicentro vai transformar azeitonas em biodiesel 
  
LANÇAMENTOS  
Volvo produz C30 Electric 
Renault Clio Expression Eco  
Genesis Coupe 2012 estreia em Detroit 
Mercedes revela novo ML para Setembro 
Volvo inicia a produção do C30 elétrico 
Nova Ranger é apresentada no Salão do Automóvel de Buenos Aires 
Renault Duster é apresentado no Salão do Automóvel de Buenos Aires 
  

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  
Abertura das inscrições do programa de inovação Ose o / Finep entre Brasil e França  
FINEP lançará editais no valor de R$ 835 milhões  
Inserção de Pesquisadores nas Empresas  
FINEP Inova Brasil  
Programa Juro Zero   
BNDES libera R$ 4,6 milhões para projeto de inovaçã o 
FAPESB lança 4 editais são R$ 30 milhões em apoio a  projetos inovadores  
FAPEAL lança edital onde aplicará R$ 2 milhões em p rojetos – submissão até 29 de julho  
NATURA abre edital para projetos de crédito de carb ono 
  

FIEP aprova R$ 2,5 milhões para apoio a empresas in ovadoras  
  
Recursos fazem parte do programa Pró-Inova da FINEP que irá atender 80 
empresas paranaenses de 10 setores estratégicos. 
  
A Federação das Indústrias do Estado do Paraná (Fiep), por meio do Centro 
Internacional de Inovação (C2i), aprovou R$ 2,5 milhões para atender 80 
empresas paranaenses distribuídas em 10 setores estratégicos para o 
desenvolvimento industrial do Estado, são elas: Biotecnologia; Energia; 
Saúde; Tecnologia da Informação e Comunicação; Metalmecânico; Plástico, 
Papel e Celulose; Agroalimentar; Produtos de Consumo; e Turismo. 
No Paraná, a Fiep centralizou a coordenação do programa no Centro 
Internacional de Inovação (C2i) que ficará responsável por fazer a seleção 
das 80 empresas atendidas, e a articulação dos parceiros que farão a 
preparação e institucionalização dos materiais metodológicos para a 
implantação do programa no Estado. 
O programa tem previsão de duração de 19 meses. A próxima etapa será a 
divulgação e a seleção das empresas.  
  

  
Prêmio Jovem Cientista  
  

 
NOTÍCIA ESPECIAL  AGENDA 2011  

Bioquerosene de aviação  
  

Global Fórum América Latina  



  

O Instituto Nacional de tecnologia (INT) e o Instituto Militar de Engenharia 
(IME) entraram com dois pedidos de patentes na fabricação de 
biocombustíveis para aviação. O querosene de aviação é um derivado do 
petróleo e com alto preço no mercado internacional, virou centro de objeto 
para pesquisa para sua substituição por combustíveis alternativos. O Brasil e 
o Estados Unidos firmaram convênio em Março para desenvolver o 
bioquerosene. Ao contrário da maioria dos outros estudos, que usam o etanol 
de cana-de-açúcar ou oleaginosas, usadas também para produção de 
biodiesel, essas pesquisas utilizam biomassas que não entram na esfera 
alimentar, tais como cascas de frutos cítricos. Ao contrário das oleagionosas 
utilizadas para produção do biocombustível, o insumo não necessita de novas 
plantações, nem de estudos ou testes de produção. 
O bioquerosene tem algumas características que tornam seu controle de 
qualidade mais rigoroso que o de outros biocombustíveis. Há um fator de 
risco muito elevado no biocombustível de aviação porque a maioria dos 
combustíveis tende a congelar nas baixíssimas temperaturas das altitudes a 
que os aviões são submetidos. 
Assim, como o querosene de aviação tradicional, o biocombustível precisa ter 
o mesmo ponto de congelamento em níveis inferiores a essas temperaturas. 
É preciso garantir o funcionamento das turbinas, sem falhas, o que requer um 
combustível com elevado grau de qualidade. As vantagens, no entanto, são 
muitas, além de vir de fonte renovável e sustentável, o processo verde de 
produção do biocombustível reduz a geração de gases causadores de efeito 
estufa. 
Fonte: Inovação Tecnológica 
  
Notícias Relacionadas :  
Brasileiros desenvolvem bioquerosene de aviação 
  
  

 
O BAWB-Global Forum America Latina  (BAWB-GFAL) é uma iniciativa 
internacional cujo principal objetivo e repensar o papel da sociedade, das 
empresas, da academia e do poder público enquanto atores fundamentais para 
o bem-estar e o desenvolvimento sustentável das comunidades em que se 
inserem.  
Data: 28/08/2011 a 31/08/2011  
Local : Av. Comendador Franco, 1341 - CIETEP, Jardim Botânico, Curitiba-PR. 
Informações: www.globalforum.com.br 
  
Curso de Especialização em Engenharia em Soldagem –  UFPR 
Público alvo : Engenheiros/Tecnologos ou graduados que trabalhem na área 
de soldagem 
Início : 2ª quinzena de Julho  
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 : 06 de Junho a 01 de Julho 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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