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DESTAQUES 

Um em cada três carros no Brasil será importado  
  

 
                                                                                         Divulgação 

A importação de carros este ano pode somar 1 milhão de veículos podendo ser a 
maior da história da indústria automobilística brasileira. Segundo a Associação 
Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), a participação nas 
vendas, que era de 5% em 2005, deve chegar aos 23%. 
Com o câmbio sobrevalorizado, os metalúrgicos estão organizando passeatas por 
temerem perda de vagas e as montadoras reivindicam do governo Dilma Rousseff 
medidas para melhorar sua competitividade e enfrentar os preços mais atrativos dos 
importados. 
Em 2010, o País importou 660 mil veículos (18,8% das vendas). O presidente da 
Anfavea, teme que o mercado seja abastecido prioritariamente por importados. Ocorre 
que as próprias montadoras são as maiores importadoras. No primeiro semestre, 
foram importados 390 mil veículos, 38% a mais que em 2010. Desse total, só 90,3 mil 
foram trazidos por importadores sem fábricas locais, como a coreana Kia, as chinesas 
JAC e Chery e as alemãs Audi e BMW. A Anfavea entregou ao governo um estudo 
mostrando que produzir carros no Brasil é mais caro que em países emergentes como 
China, Índia e México. O setor pede uma política industrial com incentivos à inovação, 
pesquisa e desenvolvimento. Os metalúrgicos do ABC reivindicam um fórum tripartite 
(governo, montadoras e trabalhadores) para discutir a indústria nacional e montar um 
plano de substituição das importações. 
Fonte: Jornal Estado de São Paulo 

  

Brasil quer importar pesquisadores  
  
O ministro da Ciência e Tecnologia, Aloísio Mercadante afirmou que o 
governo abrirá vagas para pesquisadores estrangeiros temporários nas 
instituições de ponta na área científica no Brasil. Para isso o Brasil se prepara 
para fazer um concurso internacional para recrutar pesquisadores e docentes 
internacionais para a área científica -tecnológica. Estas vagas são 
principalmente para os pesquisadores que perderam seus postos em 
universidades estrangeiras por causa da crise. O ministro afirmou que o país 
tem excelentes cientistas, mas que a iniciativa do governo responde a 
exigência da sociedade atual de expandir a fronteira do conhecimento. O 
governo também anunciou o programa que pretende enviar 75 mil 
graduandos e doutorandos brasileiros para universidades no exterior, o 
governo espera que a maior parte das bolsas seja bancada por empresas 
brasileiras. 
Fonte: Folha Uol 
  
  
  
A Ásia é responsável por 75% dos investimentos em S ão Paulo  
  
Segundo o levantamento realizado pela Investe São Paulo, agência do 
governo paulista que assessora os interessados em investir no Estado, o 
setor com mais investimentos estrangeiros é o setor automotivo, em seguida 
vêm o setor de máquinas e equipamentos. Entre as empresas asiáticas que 
já anunciaram investimentos no Estado, três são japonesas (AGC vidros, 
Toyota e Horiba Máquinas e equipamentos), duas são sul-coreanas (Doosan 
máquinas e Hyundai) e duas chinesas (Chery veículos e Sany máquinas e 
equipamentos). Segundo pesquisas os principais obstáculos para investir no 
Brasil são os problemas relacionados com aeroportos e portos. 
Fonte: Folha Uol 

NOTÍCIAS 

CENÁRIO ECONÔMICO 
Brasil cai para 6° entre os maiores mercados  
Audi amplia produção na Hungria e contrata 2100 
BSBIOS e Petrobrás Biocombustível ampliam parceria 
Setor automotivo se destaca nas exportações 
Brasil deve importar 52% mais carros neste ano 
Um em cada três carros será importado 
  
EMPRESAS 
Volvo aumenta competição no segmento de ônibus 
Volks lançará modelo popular por R$ 23 mil 
Renault reduz preço de peças em até 61% 
VW lança site de veículos importados 
Renault reduz preços nos itens para incentivar os clientes para realizarem manutenção 
nas concessionárias 
Toyota é o novo membro Ouro da Linux Foundation 
BMW terá fábrica no Brasil 
  
RESULTADOS  
Nissan cresce 145% em junho 
Brasil é o 3º maior mercado mundial da Renault 
Volkswagen é destaque no ranking Exame Melhores e Maiores 
Renault registra aumento de 20,4% nas vendas globais 
Volkswagen vende 2,5 milhões de veículos no semestre 
PSA Peugeot Citroen vendas mundiais em alta de 0,2% 

  

TECNOLOGIA & MEIO AMBIENTE  
Biodiesel de plantas será testado em caminhões no Brasil 
Diesel menos poluente fomenta novas tecnologias 
Volvo lança tecnologia verde 
Carro bolha elétrico sem motorista 
Impacto climático ameaça futuro do biodiesel na União Européia 
Sorocaba terá a maior fábrica de biodiesel 
Peugeot faz parceria com PUC-Rio para pesquisas em biocombustíveis 
Lufthansa inicia uso de biocombustível em aeronaves 
  
LANÇAMENTOS  
Volvo lança novo chassi de ônibus 
Toyota Camry 2012 
S 60 da Volvo chega em mais duas versões 
Nissan Versa é lançado no México 
Renault revela o elétrico Frendzy 
Novo Mercedes Classe B chega em Novembro 
Volvo lança caminhões Euro 5 no Brasil 
Volkswagen Lupo – Salão de Frankfurt 
Lexus GS 2012 
Chineses com alma inglesa à venda no Brasil 
VW Brasília ganha versão moderna 

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 mi lhões  
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  
Volvo desenvolve carros híbridos com motor a combus tão associado a 
elétrico 
  

 
                                                                                           Fonte: Carsale 
  
A Volvo está desenvolvendo três carros híbridos (com motor a combustão associado a 
elétrico), com autonomia estendida entre 1.000 e 1.100 km, que devem ser colocados 
comercialmente no mercado a partir do primeiro trimestre de 2012. Os modelos 
possuem motor a gasolina de 3 cilindros com potência entre 60 e 190 CV, auxiliados 
por um gerador e um conjunto de baterias. A primeira versão é um C30 com motor a 
combustão de 60 cv, combinado a um gerador de 40 kW, ambos instalados sob o piso 
do porta-malas. A eletricidade gerada pelo propulsor a gasolina é usada diretamente 
para abastecer o motor elétrico quando necessário. O motorista poderá escolher, 
através de um interruptor, e fazer com que esse carregue só as baterias. A segunda, 
desenvolvida em um C30, tem motor a combustão de 190 cv acoplado diretamente às 
rodas traseiras, através de uma caixa de seis velocidades. O conjunto também está 
associado a um gerador, que pode carregar as baterias do sistema elétrico. O motor 
elétrico fica sobre as rodas dianteiras e rende 111 CV. A terceira versão é um V60 que 
usa componentes do C30 mais potente, com a diferença de que ambos estão 
localizados sob o capô dianteiro. Até 50 km/h, o carro é puramente elétrico, a partir 
daí, o motor a combustão ajuda o elétrico a movimentar o veículo - ele também pode 
atuar como um gerador para recarregar as baterias. A autonomia prevista nos 3 casos 
é de aproximadamente 1.000 quilômetros. 
Fonte: Carsale 

  

8º Fórum SAE BRASIL de Tecnologia de Motores Diesel - Seção 
Paraná/S.Catarina  

 
Data: 30 e 31 de Agosto de 2011 
Local:  Teatro Positivo – Pequeno Auditório – Rua Pedro Viriato Parigot de 
Souza, 5300 – Campo Comprido – Curitiba - PR. 
Informações e Inscrições : www.saebrasil.org.br 
  
Simpósio SAE BRASIL – Tendências e Inovação na Indú stria 
Automobilística  

 
Data: 22/08/2011 – 8:30 às 17:00 
Local:  Hotel Sheraton WTC – Av Nações Unidas, 12559 – Brooklin – São 
Paulo. 
Informações:  www.saebrasil.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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