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DESTAQUES 
Fiat é uma das dez maiores fabricantes  
O Grupo Fiat entrou no ranking dos dez maiores 
fabricantes de automóveis do mundo, ao 
alcançar 2,68 milhões de unidades produzidas 
em 2007, segundo a agência Europa Press. A 
produção do grupo italiano cresceu 15,5% em 
relação ao ano anterior, o que fez a empresa 
saltar da 11ª primeira posição, em 2006, para o 
oitavo lugar em 2007, no ranking elaborado pela 
Organização Internacional dos Construtores de 
Automóveis, a OICA.  
Link 
 
FENABRAVE: vendas de veículos batem novos 
recordes 
As vendas de automóveis e comerciais leves no 
País atingiram 272.926 unidades no mês de 
julho, uma alta de 12,37% sobre o mês de junho 
e de 32,26% sobre o mesmo período do ano 
passado. Esse número representa mais um 
recorde para o setor automotivo. 
Link 

Yokohama vai produzir pneus no Brasil e 
Rússia 
A Yokohama Rubber, terceira maior fabricante 
japonesa de pneus, informou que planeja 
produzir pneus para carros de passageiros no 
Brasil e na Rússia a partir de 2010 para 
atender à crescente demanda nesses países.  
Link 
 

 
 
 
 
Agosto terá vários lançamentos no mercado 
brasileiro  
Agosto será um mês de diversos lançamentos 
na indústria automotiva. Teremos 
reestilizações e chegada de novos veículos, 
além de haver espaço também para novas 
versões, como o KA Tecno lançado pela Ford. 
Chevrolet, Citroën, Dodge, Fiat e Nissan já têm 
modelos prontos para chegar ao nosso país, 
sendo que outras novidades ainda podem ser 
oferecidas em breve. 
Link 
 

NOTÍCIAS 
 
Jeep procura parceiros para ampliar presença mundial. Link 
 
Vendas da Nissan nos EUA aumentam 8,5% em julho. Link 
 
Brasil atinge marca de 6 milhões de veículos Flex. Link 
 
Fiat Doblò da Technobras é opção mais segura no mercado nacional para transportar cadeirantes. 
Link 
 
VW ultrapassa Ford em vendas mundiais. Link 
 
Vendas de veículos crescem 25% em julho no Brasil. Link 
 
Carro elétrico sem impacto na economia. Link 



 
CNI: Emprego teve maior alta desde 1º semestre de 2005. Link 
 
Mais de 6 milhões de veículos bi-combustível nas ruas. Link 
 

 

Publicação Especial 
 
Continental Pneus aposta no segmento de SUV  
Silvio Rocha 

 
Continental Pneus aposta no segmento de SUV 
Para ampliar participação no mercado brasileiro, 
fabricante de pneus aumenta oferta de opções. 
Com o aquecimento das vendas no mercado 
interno de veículos, a Continental 
(www.conti.com.br) detectou uma oportunidade 
para ampliar sua presença no mercado brasileiro 
através do aumento da oferta de pneus 
destinados aos segmentos de Sport Utility 
Vehicle (SUV) e 4x4. 
De 2001 a 2007, de um mercado total de 
veículos de passeio estimado em 20 milhões de 
unidades, 5% são picapes e SUVs, com mais de 
40 modelos que mesclam a proposta de uso 
tanto on-road como off-road. Baseada nesses 
números, a Continental está disponibilizando no 
Brasil uma extensa linha de pneus Premium 
desenvolvidos com a mais avançada tecnologia. 
“O consumidor deste tipo de veículo valoriza 
muito o prazer de dirigir, a performance e o 
visual, além de estar consciente da importância 
da qualidade dos pneus em automóveis com 
estas características”, pondera Rogério de 
Aguiar, diretor de Vendas e Marketing da 
Divisão de Pneus da Continental na América 
Latina. 
São diversos modelos, cobrindo a mais ampla 
gama de aplicações, disponibilizados em aros 
que vão do 15” ao 24”: 
 
  
Confira aqui a reportagem 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. 

 

Datas Importantes 
 
3º Simpósio SENAI de INOVAÇÃO 
TECNOLÓGICA 
Ciclo de palestras, oficinas e exposições 
Mais informações 

 
13/08/2008 
Olimpíada do Conhecimento 2008 
Palestra Magna: "Inovação e a Arte de definir o 
futuro". 
Marc Giget/ CNAM e Instituto Europeu de 
Estratégias Criativas e de Inovação (França) 
Inscreva-se e participe! 
 
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 

 
9/09/2008 
Seminários de Inovação 
Fundação de Desenvolvimento da Pesquisa 
O principal objetivo dos Seminários é difundir a 
importância da inovação para o incremento de 
competitividade nas empresas. O evento é 
dirigido, principalmente, a empresários e 
estudantes, que poderão conhecer os 
instrumentos de incentivo à inovação 
existentes em todo o País.  
Mais informações 
 
12 a 14/11/08 
NANOTEC 2008 
Centro de Exposições Imigrantes 



São Paulo/SP 
Link 
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