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DESTAQUES 

Volvo é a melhor empresa para trabalhar 

 
A Volvo foi reconhecida como a melhor empresa 
para trabalhar no Brasil, segundo pesquisa 
realizada pelas revistas Você S/A-Exame, da 
Editora Abril. 
A melhor empresa para se trabalhar no Brasil é 
referência em políticas e práticas de gestão de 
pessoas. Isso inclui bons benefícios, autonomia 
para trabalhar, desafios constantes, 
oportunidades de carreira, além de um ótimo 
ambiente interno.  
Link 

GM inicia construção de fábrica em Joinville/SC 
 
A nova unidade industrial absorverá investimentos 
totais de cerca de R$ 350 milhões e começará a 
produzir a partir do quarto trimestre de 2009. Ela 
possibilitará a contratação de cerca de 500 
trabalhadores diretos e indiretos dentro do complexo 
industrial, além da geração estimada de outros 1.300 
empregos indiretos. A nova fábrica produzirá 120 mil 
motores e 50 mil cabeçotes por ano e, quando estiver 
em atividade, funcionará em três turnos de trabalho.  
Link 
 
TV Cultura – Programa Roda Viva – 15/set 
Entrevista com: Carlos Goshn  
Presidente Renault e Nissan 
Para ter acesso às transcrições dos programas 
Memória Roda Viva 
TV Cultura 

NOTÍCIAS 

Diesel em veículos de passageiros: assunto fora da ANFAVEA. Link 

Audi anuncia investimento de R$ 100 milhões no Brasil. Link 
Volkswagen abre 100 vagas de estágio em SP e PR Link 

Eucalipto no páreo - a biomassa do eucalipto pode ser tão boa – ou até melhor – do que o bagaço da 
cana-de-açúcar para a produção de biocombustíveis como o etanol. Link 
Volkswagen prevê crescer 52% no País até 2018. Link 

Setor automotivo global aposta pesado no Brasil. Link 

Daimler entra no mercado dos carros elétricos. Link  

Empresa paranaense recebe Prêmio Volvo de Segurança no Trânsito. Link 

Volvo apresenta linha ecologicamente correta de motores. Link Link adicional 

Fotos do Volt de produção surgem na NET. Link 

FEITINTAS 2008 - inovações em todos os segmentos. Link 

Indústria automotiva começa a se acomodar em agosto. Link 

Tyco Electronics fechará três fábricas na Europa. Link 

Toyota Corolla ultrapassa Honda Civic em agosto. Link 

Com aumento de 82% no acumulado do ano, Renault se destaca no mercado nacional. Link 

SG Equipment Finance inicia suas operações no Brasil. Link 

“Lei Volkswagen” na mira da Comissão Européia e do Tribunal. Link 

Volvo anuncia 900 demissões na Suécia após queda nas vendas. Link 

Protestos em massa e disputas tumultuam Volkswagen na Alemanha. Link 

Catarinense TAC passa a usar componentes da Fiat. Link 

Metalúrgicos do ABC greve autopeças. Link Link Gazeta Mercantil 



 

Publicação Especial 

Inspeção Veicular: vai funcionar? 

Autor: Ronaldo de Breyne Salvagni  
Engenheiro Naval, Mestre e Doutor em Engenharia; 
Professor Titular e Chefe do Departamento de Engenharia 
Mecânica da Escola Politécnica da Universidade de São 
Paulo (POLI-USP); Coordenador do Centro de Engenharia 
Automotiva da Escola Politécnica da Universidade de São 
Paulo (POLI-USP) 

Inspeção Veicular é mais uma invenção do 
governo para atrapalhar a vida do cidadão? Ou 
mais uma bobagem como o “kit de primeiros 
socorros”, felizmente cancelado, ou como o 
extintor de incêndio, infelizmente ainda em 
vigor? 
Desta vez, pode ser que não. O objetivo do 
Programa de Inspeção Veicular é melhorar a 
cidade e a qualidade de vida de todos, focando 
a segurança e a poluição (do ar e sonora). O 
caso, aqui, envolve os carros mal cuidados ou 
velhos, que quebram causando acidentes ou 
provocando sérios congestionamentos em 
cidades como São Paulo; como também aquela 
nuvem amarelada sobre a cidade, provocando 
dor de cabeça e olhos ardendo, no mínimo; 
além da barulheira de caminhões e automóveis 
com escapamento furado. 
A idéia da Inspeção Veicular é, realmente, 
ótima. Só que, como tudo o mais, pode 
funcionar ou não, ou pode até piorar a situação, 
dependendo da forma como for implantada. 
Além disso, implantar somente a Inspeção 
Veicular é insuficiente, pois são necessários 
programas complementares, entre outras ações. 
O cenário brasileiro é bastante complexo, com 
algumas características peculiares: 
• Em 2004 foram produzidos mais de 2 
milhões de veículos, a maioria carros de passeio 
e utilitários leves, usados nas cidades grandes e 
médias;  
• A idade média da frota é da ordem de 
13 anos (na Europa e na América do Norte, essa 
média é de 8 anos, quase a metade);  
• No Brasil, o cidadão compra um carro e 
paga dois, pois cerca da metade do preço 
corresponde a impostos. Nos Estados Unidos, 
os impostos são da ordem de 5%, e na Europa 
não passam de 10%;  
• Peças e serviços de manutenção são 
caríssimos nas concessionárias dos fabricantes 
e oficinas independentes cobram bem menos, 
com qualidade muitas vezes equivalente;  
• A grande maioria dos proprietários de 
carros velhos são pessoas de baixíssimo poder 
aquisitivo, ou seja, não têm condições de arcar 
com os custos de manutenção, e muito menos 
de comprar outro carro mais novo (zero 

Datas Importantes  
 
17, 18 e 19/09/2008 
Transportar 2008 em Curitiba  
Feira de Transporte Intermodal e Logística 
Curitiba será sede de um dos maiores eventos do Sul 
do país no setor de transporte. 
Expo Unimed Curitiba 
Promoção: Sindicato das Empresas de Transporte de 
Cargas do Estado do Paraná – SETCEPAR 
Link 
 
17 e 18/09/2008 
XVI SIMEA 2008 - Simpósio Internacional de 
Engenharia Automotiva  
O Aquecimento Global e a Mobilidade no Século XXI  
Tecnologias para Obtenção do Desenvolvimento 
Sustentável  
Milenium Centro de Convenções/SP 
Link 

 
23, 24 e 25/09/2008 
ISA EXPO 2008 
13º Seminário e Exposição de Instrumentação, 
Sistemas e Automação.  
Centro de Convenções Expo Unimed Curitiba/PR. 
Principal evento de Automação Industrial da região 
sul, o “ISA EXPO 2008 – Seminário Técnico e 
Exposição de Instrumentação, Sistemas e 
Automação”, comemora sua 13° edição bastante 
modificado e com grandes investimentos. 
Link 
 
24, 25, 26 e 27/09/2008 
EXPOMAC 
17ª Feira Sul Brasileira da Indústria Metal-
Mecânica 
Expotrade – Pinhais – Curitiba/PR 
Link 
 
30/09/2008 
Seminário de Produtos Automotivos 
A otimização 
Como projetar componentes mais leves e com maior 
durabilidade? 
Milenium Centro de Convenções/SP 
Link 
Datas Importantes - Outubro 
 
7, 8 e 9/10/2008 
Congresso SAE Brasil 
XVII Congresso e Exposição Internacionais de 
Tecnologia da mobilidade 
Expo Center Norte Pavilhões Branco I e II. 
Link 

 
7 a 11/10/2008 
AUTOMEC PESADOS E COMERCIAIS 



quilômetro, nem pensar);  
• O Programa de Controle de Emissões 
Veiculares (PROCONVE) tem produzido 
resultados excelentes, reduzindo 
extraordinariamente a poluição do ar nas 
grandes cidades.  

• Essas e outras características 
estabelecem algumas condições para 
que o Programa de Inspeção Veicular 
realmente dê certo e atinja seus 
objetivos.  

Para que o proprietário do veículo possa realizar 
os reparos exigidos pelo Programa de Inspeção 
Veicular, seriam necessárias ações para trazer 
os preços das oficinas, especialmente das 
concessionárias, a níveis razoáveis (praticados 
internacionalmente), através de redução de 
impostos, políticas positivas das montadoras, 
etc. Mesmo assim, pode-se prever que muitos 
dos atuais proprietários de veículos velhos, de 
menor poder aquisitivo, terão que simplesmente 
abrir mão dele. Nesse caso, e não só nele, é 
fundamental ampliar a quantidade e qualidade 
do transporte coletivo, reduzindo a necessidade 
de uso do transporte individual. 
De qualquer forma, todas essas propostas não 
devem apenas proibir e criar dificuldades. 
Devem ser oferecidas alternativas e vantagens, 
para respeitar o cidadão, amplificar os efeitos 
positivos e reduzir ao mínimo os eventuais 
sacrifícios e efeitos negativos. 
 
Confira aqui o artigo na íntegra. 
CEA (Centro de Engenharia Automotiva) 

1ª Feira Internacional especializada em peças, 
equipamentos e serviços para veículos. 
Pavilhão de Exposições do Parque Anhembi/SP 
Link 

27 e 28/10/2008 
Seminário Autodata 
Setor Automotivo Perspectivas 2009 
Hotel WTC – São Paulo/SP 
A indústria automotiva planeja 2009. 
Presidentes e alguns dos principais executivos das 
maiores montadoras e fornecedores da Indústria 
Automobilística no país vão discutir questões de 
perspectivas futuras. 
Link 
 
28 e 29/10/2008 
SIMPÓSIO DE LUBRIFICANTES E ADITIVOS 
Milenium Centro de Convenções/SP 
Link 

 
30/10 a 9/11/2008 
25º SALÃO INTERNACIONAL DO AUTOMÓVEL 
Pavilhão de Exposições do Anhembi – SP 
Clique aqui para informações 
www.salaodoautomovel.com.br 
 
13/11/2008 
SEMINÁRIO DE NOVAS TECNOLOGIAS 
AEA – Associação Brasileira de Engenharia 
Automotiva 
Link 
 
12 a 14/11/08 
NANOTEC 2008 
Centro de Exposições Imigrantes 
São Paulo/SP 
Link 

 

O informativo Automotive News é uma produção semanal do Observatório de Desenvolvimento Industrial/Paraná. 
Caso não deseje mais receber nosso informativo, responda esse e-mail fazendo a solicitação. 

O Sistema Fiep é contra o SPAM. As idéias e opiniões expressadas pertencem aos autores e não refletem necessariamente a 
opinião do Sistema Fiep. 

Para mais informações, entre em contato pelo e-mail: ariane.hinca@fiepr.org.br 

     

 
 

 


