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Câmara Temática de Veículos Elétricos  
 

 
Foto: Gelson Bampi 
 

Foi lançada em Curitiba a Câmara Temática de Veículos Elétricos (CTVE) por meio da 
Coordenação de Desenvolvimento da Federação das Indústrias do Estado do Paraná 
(Fiep). 
O objetivo do CTVE é disseminar e incentivar o desenvolvimento de projetos 
relacionados a veículos elétricos no Paraná. 
Objetivos específicos: 

•         Gerar novos negócios na cadeia produtiva; 
•         Aumentar a interação entre empresas, universidades e centro de pesquisas 

no desenvolvimento de novas tecnologias; 
•         Identificar demandas e políticas governamentais para favorecer o 

desenvolvimento dos veículos elétricos; 
•         Identificar necessidades de adequação da infraestrutura urbana das cidades 

para essa realidade. 
Participaram da reunião de lançamento da Câmara Temática de Veículos Elétricos 
representantes da secretaria estadual de Indústria e Comércio, da Agência Curitiba, 
Itaipu Binacional, LACTEC, ANFAVEA, além de empresários de diversas áreas ligadas 
aos setores elétricos e automotivos. 

  

Brasil ficou em 5 º lugar no ranking dos mercados 
globais de veículos no acumulado do ano até o mês d e 
maio 
 
Segundo o balanço divulgado pela consultoria Jato Dynamics do 
Brasil, referente ao mês de maio, nos cinco primeiros meses do 
ano o Brasil manteve a 5ª posição no ranking de maiores 
mercados globais, com crescimento de 8,3% sobre o mesmo 
período de 2010. Apesar do terremoto seguido de tsunami no 
Japão, que causou uma queda de 29,1% nos emplacamentos, o 
Japão foi o terceiro colocado com 1,5 milhão de unidades. 
 

                        Fonte: Automotive Business apud Jato Dynamics 
Dentre as marcas a Toyota, que liderou as vendas entre janeiro e 
maio do ano passado, perdeu o posto para a Volkswagen e 
registrou queda de 14,3% nos emplacamentos por conta dos 
problemas no Japão. Já a montadora alemã garantiu avanço de 
18,9% entre janeiro e maio de 2011, com mais de 2 milhões de 
unidades. A Kia, apesar do volume menor, de 627 mil veículos, 
teve o maior crescimento entre as 10 principais montadoras e 
ampliou as vendas em 23,3%. 
Fonte: Automotive Business 
  

País Jan-Maio 2011 
China 5.865.159 
EUA 5.279.425 
Japão 1.553.816 
Alemanha 1.424.303 
Brasil 1.350.841 
Índia 1.246.470 
Rússia 989.013 

NOTÍCIAS 

CENÁRIO ECONÔMICO 
Sueca Saab associa-se a duas empresas chinesas 
Vendas de veículos caiu aproximadamente 5% comparando com maio 
Keko duplicará produção com novo parque fabril no RS 
Fluence elétrico custa menos que o flex no Brasil 
Indústria japonesa cresce em maio após o terremoto 
Altos custos de capital e mão de obra prejudicam a competitividade da indústria 
automotiva brasileira 
Segundo IBGE produção sobe 1,3% em maio 
Venda de veículos novos bate recorde no 1º semestre  
  
EMPRESAS 
VW anuncia a construção de duas fábricas na China 
Volvo vai investir 500 milhões de euros na 2ª fábrica na China 
Daimler e BAIC investem R$ 3,4 bi na China 
Nissan inicia testes com NV200 elétrica 
  
RESULTADOS  
Volkswagen registra 14,6% de expansão em 2011 com relação a 2010 
Mercedes-Benz bate recorde de vendas 
Gol e Uno têm recorde de vendas no semestre 

  

TECNOLOGIA & MEIO AMBIENTE  
Carros novos terão selo para classificá-los por níveis de consumo e 
emissão de poluentes 
Drive-thru automotivo 
Carro dinamarquês de mil e cem cavalos 
Carros devem ter selo de eficiência energética em um ano 
Volkswagen desenvolve piloto automático para carros 
  
LANÇAMENTOS  
Space Cross da VW será lançado em breve no Brasil 
Ford revela o Iosis Max Concept no Salão do Automóvel de 
Buenos Aires 
Sandero Privilege chega ao mercado por R$ 43.490,00 
Renault Fluence ZE – Apresentação da versão elétrica no Salão do 
Automóvel de Buenos Aires 
Renault Koleos 2012 tem visual atualizado 
Toyota lança Etios Liva na Índia 
Minivan da Chana deve chegar ao Brasil 

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  
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  
Capes assina acordo com Instituto Israelense  
  

Rodada de Negócios em Bioenergia  
  

  
O 6º Congresso Internacional de Bioenergia tem como propósito discutir o 
aproveitamento racional dos resíduos das indústrias, agriculturas e fontes de energia 
alternativas. Juntamente ao Congresso acontecerá a 4ª edição da BIOTech Fair 2011 
– 4ª Feira Internacional de Tecnologia em Bioenergia e Biocombustíveis, que tem 
como objetivo reunir empresas de tecnologias para produção de energia renovável.  

  
O Sistema Federação das Indústrias do Estado do Paraná, por 
meio dos Observatórios SESI/SENAI/IEL, promoverá 
simultaneamente uma Rodada de Negócios em Bioenergia. A 
proposta é promover a interação entre pesquisadores e 
empresas que atuam na área de Bioenergia, com ênfase em 
Biocombustíveis, Biogás, Biomassa, Energia Hidráulica, Energia 
Solar, Energia Eólica. Com isso, busca-se aproximar as 
diferentes demandas de pesquisa e desenvolvimento (P&D) do 
setor produtivo e as pesquisas desenvolvidas por Universidades 
e Centros de Pesquisa. 
Data:  16 a 19 de Agosto de 2011 
Horário : 09h00 às 18h00 
Local:  CIETEP/FIEP (Av Comendador Franco, 1341 – Jd 
Botânico – Curitiba 
Inscrições e informações : http://www.fiepr.org.br/observatorios 

NOTÍCIA ESPECIAL  AGENDA 2011  
Novo biodiesel será testado no Brasil  

                                     
                                                                                 Fonte: gas2.org 
 

A montadora MAN Latin America, fechou parceria com a empresa norte americana de 
biotecnologia LS9 para testar o UltraClean Diesel, um tipo de biodiesel produzido a 
partir da fermentação de açucares contidos na biomassa. A montadora MAN Latin 
America produz caminhões e ônibus da marca Volkswagen no Brasil. O UltraClean 
Diesel está com previsão para ser testado dentro da fábrica no segundo semestre de 
2011 e a partir de 2012, os testes em campo serão realizados na cidade de São Paulo 
durante o período de 1 ano em cinco caminhões e ônibus Volkswagen. O 
biocombustível será cedido pela LS9, onde serão feitas em etapas, com adição de 5%, 
10% e 50% do biocombustível ao diesel mineral, e depois com 100% de biodiesel. 
Será estudada qual a quantidade de mistura ideal para que os motores funcionem de 
forma eficiente. O sucesso dos testes também será decisivo para a consolidação da 
presença da LS9 no Brasil. A LS9 é uma empresa de base tecnológica, com sede em 
São Francisco (Califórnia). A empresa já criou uma subsidiária brasileira e procura 
parcerias, principalmente com usinas, para a produção de especiarias químicas a partir 
de derivados da cana-de-açúcar, como bagaço e caldo. Outras matérias-primas que 
podem ser utilizadas na produção são milho, sorgo sacarino e resíduos vegetais 
diversos. A empresa ressaltou que detem tecnologia para produção de biodiesel a 
partir do caldo de cana a preços bastantes competitivos. 
Fonte: Automotive Business 
 
Notícias Relacionadas: 
MAN vai testar biodiesel UltraClean da LS9 

  

1º Fórum Sul - Brasileiro de Investimentos  
Podem se inscrever para o Fórum, empresas nascentes, com 
faturamento anual de até R$ 5 milhões, e empresas crescentes, 
com faturamento anual entre R$ 5 milhões e R$ 35 milhões. 
Data: 12 de Julho de 2011 
Horário:  08h30 às 19h30 
Local:  CIETEP/FIEP (Av Comendador Franco, 1341 – Jd 
Botânico – Curitiba 
Inscrições e informações : 
www.c2i.org.br/forumdeinvestimentos 
 
Global Fórum América Latina  

 
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 
 

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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