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DESTAQUES 
Renault registra lucro global e anuncia demissões na 
Europa 
Apesar dos bons números apresentados no 
primeiro semestre, a Renault anunciou um corte 
de 5 mil funcionários mediante demissões 
voluntárias, que acontecerá especialmente na 
França.  
Link 
 
Nissan anuncia plano de demissão voluntária nos 
EUA 
A montadora de veículos Nissan anunciou um 
plano de demissão voluntária e incentiva à 
aposentadoria para funcionários de duas 
fábricas no estado americano do Tennessee.  

Link 

Nissan começa a produzir a nova Frontier 
em São José dos Pinhais, no Paraná 
A Nissan do Brasil inicia em agosto a produção 
da Nova Nissan Frontier nacional.  
Segundo a montadora japonesa, a linha de 
montagem fica em São José dos Pinhais 
(Paraná).  
Link 
 
Audi fabricará A4 e Q5 nos EUA 
Seguindo o exemplo da BMW, que já está 
completando 10 anos de produção nos 
Estados Unidos, e a Mercedes-Benz, que 
também passa de uma década fabricando na 
terra do Tio Sam, a Audi deve dar início às 
suas atividades no país. 
Link 

NOTÍCIAS 
 
Indústria Automotiva - montadoras do Brasil se descolam das matrizes. Link 
 
Volkswagen ultrapassa a Ford em vendas globais. Link 
 
Brasileiro é adepto ao motor "Flex" e alta do petróleo não prejudica setor automotivo. Link 
 
Veículos em mau estado conturbam ainda mais o trânsito. Link 

 

Publicação Especial 
 
Bicombustíveis: a liderança será nossa?  
Vides Junior 

 
O Brasil mantém a liderança no fornecimento de 
combustíveis alternativos, e a prova disso são 
os veículos flex fuel, que já são líderes absolutos 
de mercado. Mas conseguiremos manter a 
dianteira diante do desenvolvimento global de 
novas tecnologias bicombustíveis? 
Criada em 1992 e apresentada ao mercado dois 

Datas Importantes 
 
04/08/2008 
Encontro com João Carlos Ferraz 
Diretor de Planejamento do BNDES 
Inscreva-se já! 
Informações: (41) 3271.9156 
e-mail: eventos@fiepr.org.br 
 
07/08/2008 
Encontro Comitê Gestor Automotivo 



anos depois, a tecnologia flex nasceu como uma 
alternativa para a crise do petróleo. Mas o 
primeiro carro flex chegou ao mercado apenas 
dez anos depois, em março de 2003, com o 
lançamento do Gol 1.6 Total Flex, da 
Volkswagen, com 48 mil unidades à venda.  
O novo conceito foi recebido com ceticismo pelo 
mercado, e tanto o consumidor final quanto as 
montadoras ficaram reticentes em relação à 
viabilidade da nova tecnologia. No entanto, 
bastaram apenas três anos para que os veículos 
bicombustíveis ganhassem a simpatia nacional e 
se tornassem os campeões de venda entre os 
veículos novos. Se o Gol Flex foi ou não uma 
experiência da Volkswagen, o fato é que hoje 
todos os veículos produzidos pela montadora no 
País são bicombustíveis. Na frota nacional, 2,5 
milhões de carros já têm tecnologia flex. 
 
Confira aqui o artigo na íntegra. 
 
 
 

O Jornal Balcão Automotivo é uma publicação do 
gênero automotivo no Brasil e atua como prestador de 

serviços de comunicação e marketing para o público 
consumidor. 

Curitiba/PR 
Organização: ODI/PR 
Informações: (41) 3901.1874 
Contato: Ariane Hinca Schneider 
Ariane Hinça Schneider 
 
Até 28/08/2008 
Prêmio FINEP de Inovação 
O Prêmio Finep de Inovação irá selecionar 
projetos de âmbitos regionais. Os vencedores 
regionais de cada categoria concorrerão entre 
si a etapa nacional. O lançamento do Prêmio 
Finep da região Sul foi realizado no dia 15 de 
maio, em Curitiba (PR).  
Acesse o site:  www2.finep.gov.br/premio/  

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

 
12 a 14/11/08 
NANOTEC 2008 
Centro de Exposições Imigrantes 
São Paulo/SP 
Link 
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