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DESTAQUES 
Grupo Schaeffler quer comprar Continental 
A Continental AG, segunda maior fabricante 
européia de pneus, recebeu uma oferta de 
compra no valor de € 11,2 bilhões da fabricante 
de rolamentos Schaeffler Group.  
Link 
Link complementar 
 
Toyota vai instalar sua 2ª fábrica no País em 
Sorocaba 
O ministro do Desenvolvimento, Indústria e 
Comércio Exterior, Miguel Jorge, anunciou que a 
Toyota instalará a sua segunda fábrica no Brasil 
na cidade de Sorocaba, no interior de São 
Paulo. Segundo ele serão produzidos 150 mil 
veículos de pequeno porte, após o primeiro ano, 
e gerados 2.500 empregos diretos. 
Link 

Nissan acelera investimento para reforçar 
marca 
O apetite da multinacional fica claro ao se 
conhecer o plano de marketing traçado e sua 
relação com os projetos de expansão no 
mercado brasileiro – a montadora destinará até 
2009 cerca de US$ 150 milhões ao Mercosul, 
dos quais 90% para o País. 
Link 
 
Peugeot-Citröen, Volks e Fiat têm 2º 
trimestre melhor que esperado 
As montadoras européias Volkswagen, 
Peugeot-Citröen e Fiat desafiaram as 
previsões ruins e apresentaram resultados 
trimestrais melhores que o esperado graças a 
corte de custos, o que permitiu a elas manter 
suas metas para o ano, impulsionando suas 
ações.  
Link 

NOTÍCIAS 

 
Lucro da Volvo aumenta no segundo trimestre. Link 
 
O grupo alemão Volkswagen (VW) registrou uma subida dos lucros de 35% no segundo trimestre, 
alcançando os 1.640 milhões de Euros. Link 
 
Ford anuncia prejuízo de US$ 8,7 bilhões no 2º trimestre. Link 
 
Lucro operacional da Renault sobe 20%. Link 
 
Lucro da Volvo cresce 28% no segundo trimestre. Link 
 
Volvo pretende segurança total. Link 

Indústria Automotiva: ANFAVEA quer limitar corte de tarifas. Link 
 
DOHA: EUA quer pelo menos 2 acordos setoriais na indústria. Link 
Link Complementar 
 
Renault registra margem operacional de 4,1% no 1º semestre de 2008. Link 
 
Montadoras japonesas desenvolvem fibra de carbono para carros. 
A idéia é substituir o aço na fabricação dos veículos e diminuir o peso dos carros. Link 



Continental Pneus renova site para o Brasil. Link 

Emergentes ‘salvam’ montadoras européias. Link 
 
Vendas de motos crescem e devem bater 2 milhões. Link 

Fiat é a empresa do ano de Melhores e Maiores de EXAME. Link 

 

 

Publicação Especial 
 
Ferroviário e rodoviário têm de atuar juntos 
Domingos José Minicucci 

 
Atualmente todos que circulam pelas cidades de 
médio e grande porte sentem os efeitos do excesso 
de veículos, o aumento dos congestionamentos e, 
como conseqüência, o agravamento da mobilidade 
das pessoas. Todos nós perguntamos se ainda existe 
alguma solução ou se estamos frente a uma doença 
progressiva que não tem cura. 
 
Confira aqui o artigo na íntegra. 

Datas Importantes 
 
28 e 29/08/2008 
FÓRUM DIESEL SAE BRASIL 
Curitiba/PR 
Organização: SAE BRASIL  
Seção Paraná e Santa Catarina 
Link 
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