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 DESTAQUES 

 
Link 

Projetos alternativos:  
Barcelona - aluguel de bicicletas 
São Paulo - Mutirao da carona 
Carona Solidária 
Caronas Unicamp 
e-carona.com.br 

Projeto Carona 
Apontador MapLink e Chevrolet lançam Projeto 
Carona. Desenvolvido para ajudar a diminuir o 
número de carros nas ruas e melhorar a 
qualidade de vida das pessoas, o projeto 
também quer devolver o prazer de dirigir aos 
motoristas das grandes cidades.  
A LBS Local, proprietária do Apontador MapLink 
(www.apontador.com.br 
 www.mapLink.com.br), fusão de dois dos 
maiores portais de localização do país, acaba 
de desenvolver uma parceria com a Chevrolet 
(www.gm.com.br) para o lançamento do 
Projeto Carona. A ação tem como principal 
objetivo estimular a carona entre pessoas que 
vão para o mesmo destino, diminuindo assim o 
número de carros nas ruas e contribuindo para 
melhorar a qualidade de vida e o prazer em 
dirigir. 
Baseada na plataforma de mapas do Apontador 
MapLink, a ferramenta foi desenvolvida a partir 
do conceito de comunidades como o Orkut. 
Somente poderão visualizar o caminho 
percorrido e oferecer/buscar carona, as 
pessoas que estiverem dentro da mesma 
comunidade, seja ela uma empresa, academia, 
universidade, etc.  
As comunidades são fechadas e requerem 
autorização de um moderador para participar. 
Esta posição pode ser exercida por qualquer 
pessoa que criar o grupo ou que for indicado. 
Dessa forma, aumenta-se a segurança do 
projeto, que está disponível para qualquer 
usuário, mesmo que não seja cliente da 
montadora. 
Link 

 NOTÍCIAS 



 

Presidente da federação paranaense defende agenda positiva. Link 
GM perde para Toyota posto de maior montadora após 77 anos. Link Link adicional 
Não há sinal de “alinhamento” nos preços dos combustíveis. Link 
Xylo é o próximo indiano no Brasil. Link 
Salão de Detroit 2009 - Confira os destaques do maior evento da indústria automotiva 
mundial. Link 
Veja as principais atrações SUV do Salão de Detroit. Link 
VW Fusca: o melhor automóvel do seu tempo. Link 
Meio século de paixão. Link 
Chave, cartão ou controle remoto? Link 
Parceiros na tecnologia híbrida diesel. Link 
Novas energias "não vão ter impacto na utilização do petróleo até 2030". Link 
Exportação de etanol sobe 45% em 2008. Link 
Novo Focus terá consumo de 5,8 litros/100 km. Link 
Chineses também na corrida aos híbridos. Link 
Ford anuncia plano agressivo de lançamento de veículos elétricos. Link 
Porsche é forçada a oferecer US$3,9 bi por Scania. Link 
Fiat vai assumir 35% de participação na Chrysler. Link 
Vendas da Hyundai crescem em emergentes. Link 
GM suspende férias coletivas em Gravataí. Link 
Produção de pneus cai 45% no País. Link 

Volvo cresce 24,5% no Brasil e bate novo recorde. Link 

GM concede licença a 1.600 funcionários em São Caetano do Sul. Link 

Akio Toyoda assumirá presidência da Toyota. Link 

Nova fábrica da Hyundai em SP é adiada. Link 
Grupo Fiat espera fechar 2009 com lucro. Link 
Jaguar cresce 8% em 2008. Link 
GM quer independência para Saab. Link 
Chrysler não fatura desde 19 de Dezembro. Link 
IQA ensina a escolher oficina mecânica. Link 
A inédita parceria entre SAE E FPT Powertrain. Link 
e-mail que alerta sobre radares escondidos é falso. Link 
Certificados de CFC's (Centros de Formação de Condutores) são controlados pelo Detran. 
Link 
Lula deve discutir formas de tornar crédito mais barato. Link 
Requião acena com incentivos para empresas que mantiverem empregos. Link 
Ministro prevê 1,5 milhões de novos empregos em 2009. Link 
Centrais fazem protesto pela queda na Selic. Link 
França estuda ajuda para montadoras locais - Governo pode assumir participação na Citroën, 
Peugeot e Renault. Link 
Protestos de trabalhadores contra demissões. Link Link adicional 
Economia da China desaquece e cresce 6,8% no quarto trimestre de 2008. Link 
Nissan cancela projeto em Marrocos devido à crise. Link Link - Época Negócios 

Bônus para compra de automóveis anima indústria na Alemanha. Link 

 RESULTADO PARCIAL – 1ª quinzena Janeiro 2009 



 

 
 NOTÍCIA COMENTADA 

 

Carros novos e seminovos... 
A desvalorização dos carros usados pode chegar até 30%, assim a compra do automóvel 
zero-quilômetro pode ser adiada, uma vez que o consumidor vê suas necessidades atendidas 
com os modelos seminovos. 
Os carros usados têm colaborado com a retomada na curva de venda de veículos, na 
primeira quinzena de janeiro o ranking é liderado pelo modelo Gol/VW, seguido por: Uno e 
Palio/Fiat, ocupando a quarta e quinta posição respectivamente estão o Corsa e Celta/GM. 
Em relação aos novos as vendas de veículos cresceram 1,9% na primeira quinzena de 
janeiro/2009, se comparado com o mesmo período do mês de dezembro/2008. Se, 
comparado com o mesmo período do mês de janeiro/2008 a queda registrada é de 6,11%; 
sendo que estes números incluem caminhões, ônibus, motos e implementos rodoviários. 
Exclusivamente para o segmento de automóveis e veículos comerciais leves, verifica-se um 
aumento de 9,15% na primeira quinzena de janeiro/2009 comparado com o mesmo período 
de dezembro/2008; e uma retração de 1,22% se comparado com o mesmo período de 
janeiro/2008. 
O crédito permanece restrito e os consumidores continuam mais cautelosos, mas os números 
da primeira quinzena de janeiro/2009 mostram que a queda nas vendas pode estar 
estancada, assim este primeiro mês do ano deve anunciar maior estabilidade para o setor.  
......................................................................................................................................................
............................................. 
Marcas tradicionais sofrem menos na crise. Link  
O fluxo de caixa que ameaça os empregos. Link 
Consumidor apela para seminovos. Link 

Setor de seguros deve crescer em ritmo lento por causa da crise. Link 
Presidente da Peugeot Citroen vê 2009 "terrivelmente difícil". Link 
Vendas de veículos crescem em janeiro. Link 

Vendas da GM continuam em queda, diz diretor. Link 
Presidente da Nissan diz que vendas de carros vão cair. Link 

 REFORMA TRIBUTÁRIA 

 
Monumento à arrogância tecnocrática. Link 
Relator da reforma tributária discute propostas na Bahia. Link 
Indústria aprova corte de juros e defende avanço em reformas. Link 



Relator da reforma tributária discute propostas na Bahia. Link 

 

Publicação Especial 
 
Futuro da gestão empresarial está nas 
mãos das novas tecnologias  
Paulo Rosanova Gerente de Conta do Mercado 
Eletrônico  
 
Atualmente, com a tecnologia em rápido 
desenvolvimento, muitas empresas 
aproveitam para gerir seus negócios pelo 
Brasil e pelo mundo, reduzindo 
drasticamente os seus custos operacionais 
e financeiros. Dentro dessas empresas, 
algumas áreas são mais beneficiadas com 
as novas tecnologias, mas tal vantagem 
depende muito da visão de futuro de seus 
gestores, pois, sem uma estratégia bem 
definida ou um plano de ação bem 
estruturado, os gastos podem ser inúteis.  
Com o avanço da tecnologia da internet (a 
Web 2.0), junto com novos módulos de BI 
(Business Intelligence), os gestores têm 
em mãos poderosas ferramentas que 
facilitam o controle das ações ocorridas 
nos sistemas de uma empresa, bem como 
a extração das informações e a criação de 
índices e relatórios gerenciais 
personalizados. Essas tecnologias 
permitem que uma empresa integre dados 
de diversos sistemas em uma única 
plataforma de gestão, em que módulos de 
BI disponibilizam os índices e relatórios 
necessários para que o gestor efetue os 
controles de uma maneira mais fácil e ágil, 
tomando decisões ou criando um plano de 
ação mais focado. Estes documentos 
ajudaram o gestor a tomar resoluções 
mais assertivas e com mais agilidade.  
Voltando ao passado, um processo de 
centralização de compras para uma 
empresa com algumas plantas espalhadas 
pelo Brasil era complicado de se 
concretizar, pois além de as requisições 
demorarem algum tempo para chegar à 
central de compras, o gestor perdia 
totalmente o controle sobre os processos. 
Sem falar da falta de informação ao 
requisitante.  
Com uma plataforma desenvolvida com a 
tecnologia Web 2.0 e módulos de BI 
integrados aos sistemas da empresa, essa 
centralização pode ocorrer de uma 
maneira muito tranqüila, pois as 
requisições são disponibilizadas aos 
compradores em qualquer lugar com 
acesso à internet, para andamento do 
processo. Nesses sistemas, o requisitante 
consegue acompanhar o status de seu 
pedido, sem a necessidade de entrar em 

Datas Importantes  
 

Edital MCT/SETEC/CNPq  Nº 67/2008 – RHAE 
- Pesquisador na Empresa 
Informações importantes - clique aqui 
 
Paraná discute implantação do programa de 
biodiesel.  
Link 
  
SEMINÁRIOS AUTODATA 2009 
  
Março  
Perspectivas do Pólo de Minas Gerais 
Belo Horizonte  
6 de abril 
Compras Automotivas 
Hotel WTC – São Paulo 
18 de maio 
Revisão das Perspectivas 
Hotel WTC - São Paulo 
17 de agosto  
Budget 2010 
São Paulo 
Outubro  
Perspectivas 2010 
Hotel WTC – São Paulo 
9 de novembro  
Transportes e Mercosul 
Hotel Intercity, Caxias do Sul, RS 

SIMPÓSIOS SAE BRASIL 2009 

13 de abril 
TECNOLOGIAS AUTOMOTIVAS 
Centro de Convenções Milenium – São Paulo, 
SP 
8 de junho 
MANUFATURA AUTOMOTIVA 
Centro de Convenções Milenium, São Paulo, 
SP 
27 de abril 
TESTES E SIMULAÇÕES 
Centro de Convenções Milenium, São Paulo, 
SP 
31 de agosto  
TENDÊNCIAS NO SETOR AUTOMOTIVO 
Hotel WTC, São Paulo, SP 
Novembro 
PROPULSÃO E MATRIZ ENERGÉTICA 
Centro de Convenções Milenium, São Paulo, 
SP 
6 a 8 de outubro 
CONGRESSO SAE BRASIL 
  

FEIRAS E CONGRESSOS NACIONAIS 2009 
31 de março a 3 de abril 
Manutenção 2009  



contato com o comprador. Facilidades que 
trazem, além da agilidade ao processo, a 
credibilidade do mesmo, pois o 
requisitante pode acompanhar todo o 
status de sua solicitação on-line.  
Com essas soluções tecnológicas, os 
gestores criam ações imediatas, buscando 
eficiência nos processos, montando 
estratégias de compras e analisando 
volumes e tipos de produtos, no mesmo 
instante em que o comprador inicia suas 
atividades. Outra vantagem é poder 
acompanhar todas as ações de usuários e 
fornecedores, o que garante total 
integridade dos processos. 
Com o uso desses sistemas, um auditor 
que, no passado, perderia um longo tempo 
para efetuar seu trabalho nos processos 
de compras, por exemplo, consegue, sem 
sair de seu escritório, fazer a auditoria 
nesse sistema em que todas as 
informações estão depositadas. Com isto, 
a redução dos custos da operação e o 
aumento de sua produtividade são 
significativos, já que ele não precisará se 
deslocar entre as unidades para levantar 
das informações.  
Outro fator positivo é que algumas 
plataformas de gestão permitem o uso da 
tecnologia de internet para celular. Caso o 
gestor ou auditor se ausente da empresa 
por qualquer motivo, ele acessa 
remotamente a plataforma para dar 
continuidade aos seus trabalhos. No 
passado, ele teria de levar alguns quilos 
de papel para efetuar parcialmente suas 
tarefas.  
Hoje, várias empresas usufruem das 
novas tecnologias alcançando expressivas 
reduções de custos, além dos ganhos na 
operação dos processos de compras. Por 
existir grande facilidade no tratamento das 
informações em uma única plataforma de 
gestão com Web 2.0 e módulos BI, 
algumas companhias saem do trivial 
mundo de compras e utilizam essas 
soluções para efetuar o controle de seus 
estoques ou até mesmo controlar os 
reembolsos de seus funcionários.  
Os ganhos que estas plataformas de 
gestão trazem para a operação chegam a 
ser quase imensuráveis, pois o gestor 
direciona o foco do trabalho operacional 
para o estratégico. Comercialmente 
falando, seria inverter a relação 80x20 
(80% do trabalho refletindo em 20% do 
volume financeiro).  
Portanto, as empresas que querem ser 
competitivas e ter longevidade devem 
buscar novas tecnologias para efetuar sua 

Expocentro Edmundo Doubrawa -  
Av. José Vieira, 315, Joinville, SC 
www.marktevents.com.br 
Telefax 47 3028-0002 
14 a 18 de abril 
Automec - 9ª Feira Internacional de Autopeças, 
Equipamentos e Serviços 
Anhembi - Av. Olavo Fontoura, 1.209, São 
Paulo, SP 
www.automecfeira.com.br 
Reed Exhibitions Alcantara Machado 
Tel. 11 3060-5000 
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gestão com redução de custos e qualidade 
para suas operações, migrando do 
operacional para o estratégico. As novas 
tecnologias já estão disponíveis em 
algumas plataformas de gestão, basta os 
gestores se adaptarem ao futuro para 
seguir sempre à frente de seu competidor. 

 
Confira aqui o artigo na íntegra.  
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