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DESTAQUES 

Volvo é a melhor empresa para trabalhar no Paraná   
  

 
  

A Volvo do Brasil é a melhor empresa para trabalhar  no Paraná, segundo pesquisa realizada 
pelo instituto Great Place To Work (GPTW), em conju nto com o jornal Gazeta do Povo, 
pertencente ao Grupo Paranaense de Comunicação (GRP Com).   

 
O vice-presidente do GRPCom Mariano Lemanski; Angela Fedato, da área de RH da Volvo;  

diretor de RH da empresa, Carlos Morassutti ; e o presidente do Great Place to Work, Ruy Shiozawa:  
Multinacional sueca lidera ranking 

(Foto: Hugo Harada) 

“Este resultado é outro marco na história da Volvo do Brasil, que sempre apostou na 
qualidade do capital humano”, afirma Roger Alm, presidente da Volvo do Brasil. “Este 
prêmio mostra mais uma vez o reconhecimento de nossas políticas de gestão de 
pessoas por parte de nossos funcionários e também por parte da sociedade 
paranaense. As pessoas são nosso melhor ativo”, complementa Carlos Morassutti, 
diretor de RH e assuntos corporativos da Volvo do Brasil. A cerimônia de premiação foi 

feita terça-feira, 30 de novembro, à noite, no Green Hall, em Curitiba. A Volvo foi 
reconhecida como um lugar de trabalho ideal no Paraná não apenas pelos benefícios 
concedidos, mas também pelo excelente ambiente de relações humanas, além de sua 
política de gestão de pessoas. O estudo mostra a forma respeitosa com que a Volvo 
trata seus funcionários em diferentes áreas. “Paixão, energia e respeito pelas pessoas. 

Este é o segredo da Volvo para ser a melhor para trabalhar”, diz Morassutti. O instituto 
Great Place To Work e as empresas participantes fizeram pesquisas com os 
funcionários por meio de um questionário. A metodologia do estudo do GPTW permite 
que a empresa conheça, de maneira aprofundada e consistente, as características do 

ambiente de trabalho sob o ponto de  vista dos empregados. O modelo de avaliação 
mede o nível de confiança dos funcionários com o ambiente de trabalho levando-se em 
consideração cinco dimensões: credibilidade, respeito, imparcialidade, orgulho e 

camaradagem. A Volvo mantém grandes investimentos em benefícios para os 
funcionários, inclusive na área de saúde. A empresa tem um dos mais completos planos 
de saúde do mercado, que provê serviços de assistência médica, ambulatorial e 
hospitalar, diagnose e terapia. Até coberturas não usuais, como psicopedagogia, 
também fazem parte da lista de atendimento. Outros benefícios destacados no estudo 
são a possibilidade de fazer carreira no exterior, cursos de línguas e o plano de 
aposentadoria. 
No complexo industrial da Volvo instalado na Cidade Industrial de Curitiba, no Paraná, 
trabalham cerca de 4 mil pessoas. No local funcionam as fábricas de caminhões, 
chassis de ônibus, cabines e motores. Nas mesmas instalações estão as sedes das 
demais empresas do grupo no continente: Volvo Construction Equipment Latin America, 
Volvo Financial Services Latin America e Volvo Penta do Brasil. 
  
Notícias relacionadas:  
Volvo é melhor lugar para trabalhar no Paraná. 

  

 

NOTÍCIAS  

LANÇAMENTOS  
Nissan Leaf 100% eléctrico eleito o carro europeu do ano 2011.  
Honda divulga imagens do novo Brio.  
100% Elétrico, Nissan Leaf é eleito o carro europeu do ano – 2011.  
Nissan Leaf – Carro Elétrico.  
Mazda – Carros Híbridos e Elétricos recarregáveis por Plug-in. 
O irmão menor do Gol na Quatro Rodas.   

TECNOLOGIA & MEIO AMBIENTE  
EV. 101 Workshop for Cities and Utilities - Veículos Elétricos em Los Angeles. 
Consumo equivalente médio do Volt: 25,5 km/l.  
Setor automotivo terá incentivo para pesquisa e inovação.  
Em vídeo, motor V24 mostra seu ronco. 
Leaf e Volt têm consumos medidos nos EUA. 



Carro 100% elétrico chega ao Brasil.  
  
CENÁRIO ECONÔMICO 
Prorrogados incentivos ao setor automotivo. 
Montadoras ganham mais dez anos de benefícios.  
Qual será o papel do Brasil na nova indústria automotiva.  
Ajuda dos EUA às montadoras salvou mais de US$ 125 bi.  
Governo amplia incentivos à indústria.  
Analistas elevam projeção da inflação 5,78%.  
Governo comemora crescimento da economia brasileira.  
  
RESULTADOS  
Uma entrevista com o criador do NA. 
Brasil tem a pior estrutura de transportes.  
Salão de Curitiba movimentou mais de R$ 33 milhões.  
Venda de carros tem o 2º melhor mês da história.  
China deverá superar 30% nas vendas em 2010.  
China pode ter novo recorde de vendas.  
O avanço dos veículos asiáticos em 2010 - Chineses cresceram 220% e coreanos 56%. 
Um novo Fórum da Indústria Automobilística. 
Vendas de Veículos – Ranking Mundial – Brasil é 4º colocado.   
Hyundai tem pior resultado entre coreanas.  
Produção de implementos rodoviários cresce 40%.  
Produção de veículos cresceu 1,6% em novembro. 
Vendas de veículos têm alta de 10%.   
2010: um ano bom para a indústria de veículos.  
Vendas da maior montadora de veículos da China crescem 26%. 
Carona sustentável pode beneficiar o bolso de empresas e funcionários.   
  

Calor do escapamento gera eletricidade e diminui consumo do carro.    
Projeto do trem-bala é adiado para abril de 2011.  
EUA montarão maior rede de observatórios ecológicos do mundo.  
China lança seu primeiro trem movido a hidrogênio. 
Alunos do Senai apresentam projetos automatizados em Caxias do Sul.   
   
EMPRESAS 
Nissan cresce 11% em Outubro. 
Nissan mira no crescimento.  
GM vende Nexteer a empresa chinesa por US$ 420 milhões.  
Pouillaude volta à França de olho no Brasil. 
Fiat divulga logotipos das empresas formadas com divisão do grupo.   
Executivo da Porsche assume marcas Bentley e Bugatti. 
Volvo obtém recorde de vendas. 
Marcopolo enfrenta barreira para abrir fábrica na China. 
VW prevê 7 milhões de carros vendidos para 2010. 
Renault vai criar terceiro turno.      
Montadoras chinesas reforçam revendas.  
Renault projeta criar terceiro turno no Paraná.  
Volvo em conversações para novas fábricas na China.  
China cresce 38% e lidera mercado global de carros, diz Jato Dynamics.  
GE Demonstrates “Electric Bus of the Future”.  
Volkswagen vai ampliar em 23% produção diária de automóveis.  
Vendas da Scania crescem 94%.  
  
  

EDITAIS PARA A INDÚSTRIA  

Abertura das inscrições do programa de inovação Ose o / Finep  entre Brasil e França.   
FINEP apresenta novidades na captação de recursos.    
FINEP lança edital de R$ 500 milhões para empresas inovadoras.   
Você sabe elaborar projetos para captação de recurs os em edital de fomentos à inovação?  
Apoio à inovação ganha incentivo de R$ 98 milhões.   
CNPq lança dois editais para tecnologia.   
FINEP lançará editais no valor de R$ 835 milhões.   
Obstáculos para inovar.   
Editais promovem cooperação entre empresas brasilei ras e estrangeiras.   
Curso capacita empresários e profissionais para atu arem no mercado externo  
Inserção de Pesquisadores nas Empresas  
Lula anuncia investimentos em pesquisas para 2011  
FINEP Inova Brasil  
Programa Juro Zero  
Pesquisador na Empresa  
Chamada Pública MEC/MDIC/MCT  
Fundo de Capital Semente  
MDA abre chamada para projetos no setor de biodiese l.  
Programa Finep Inova Brasil apresenta novidades    
Curso: Projetos de Inovação Tecnológica e de Inovaç ão Social  
FINEP lança chamada para empresas nascentes.   

NOTÍCIA ESPECIAL  EVENTOS 

  
PELT 2020 

Plano Estadual de Logística e Transporte do Paraná – 2020 
  

 
  
O Plano Estadual de Logística e Transporte – PELT 2020 é apresentado com o objetivo de 
consolidar, em um único documento, as intervenções e obras de infraestrutura de logística 
consideradas importantes e estratégicas para o desenvolvimento do Paraná. Os 
protagonistas  desta proposta são o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia do Paraná – CREA-PR, a Federação das Indústrias do Estado do Paraná – 
FIEP; o Instituto de Engenharia do Paraná – IEP e o Sindicato da Indústria da Construção 
Pesada do Estado do Paraná – SICEPOT, todos sabedores da necessidade de ações que 
culminem com o resultado pretendido.  
  
Capítulo Modal Aeroviário   
  
O Paraná possui a 4ª melhor infraestrutura aeroportuária do País. Servem o Estado 40 
aeroportos públicos. Desses, 36 são administrados pelas prefeituras dos municípios onde 
estão instalados por meio de um convênio com a Autoridade Aeronáutica e a Secretaria de 
Transportes do Estado do Paraná (SETR). 
Os outros quatro – Afonso Pena, Bacacheri, Londrina e Foz do Iguaçu – são operados 
pela Infraero. Segundo dados da Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Assuntos 
do Mercosul, em 2009 foram movimentados 287 milhões de dólares pelos aeroportos 
paranaenses. No primeiro trimestre de 2010 foram 105 milhões de dólares. No mesmo 
período de 2009 foram 64 milhões de dólares. De acordo com a Secretaria de 
Transportes, 36 aeroportos públicos do Paraná estão asfaltados, 18 têm operação 
noturna, oito trabalham com instrumentos, e cinco têm linhas aéreas regulares. Segundo o 
governo estadual, os aeroportos públicos que estão sob responsabilidade das prefeituras 
receberam R$ 7,4 milhões entre os anos de 2003 e 2009. A aplicação de recursos tem o 
objetivo de melhorar a infraestrutura aeroportuária no Estado. Mais de 60% dos terminais 
receberam algum tipo de obra. 

  
Intervenções necessárias:  

  
1 – AEROPORTO INTERNACIONAL AFONSO PENA  
Descrição da obra 
Construção da nova pista com 3.400 m de extensão; construção de taxiways; ampliação 
dos terminais de carga, de passageiros e de estacionamento de aeronaves. 

  
III Curso de Especialização em Automação Industrial  
  

 
  
PÚBLICO ALVO 
A clientela do curso se caracteriza por profissionais graduados nas áreas de 
engenharia, informática e tecnologia, que queiram atuar nas áreas de concentração 
de controle de processos, instrumentação industrial e informática industrial.  

Mais informações  
E-mail: ceaut-ct@utfpr.edu.br 
Telefone: (41) 3310-4616 

  
Pós-Graduação em Gestão de Recursos Humanos para a Indústria  
  

 
  
Potencialize a sua carreira na Indústria com uma ampla visão de negócios e gestão 
de pessoas. 
Início das aulas: 25/02/2011. 
Faça a sua inscrição!  
  
7, 14, 21 e 28 de dezembro - Auto Show, Feira de Au tomóveis Antigos e 
Especiais  



  

  
2 – AEROPORTO DE LONDRINA  
Descrição da obra 
Ampliação da pista em 600 m e instalação do equipamento de apoio de navegação aérea 
ILS-2. 
  
3 - AEROPORTO DE MARINGÁ  
Descrição da obra 
Ampliação da pista, pátio de aeronaves, terminal de passageiros e de carga doméstica e 
internacional. 
  
4 – AEROPORTO DE CASCAVEL  
Descrição da obra 
Ampliação da pista para pousos e decolagens e terminal de passageiros. 
  
5 – AEROPORTO DE FOZ DO IGUAÇU/CATARATAS  
Descrição da obra 
Ampliação do terminal de passageiros e melhoria da infraestrutura. 
  
6 – AEROPORTO DE PONTA GROSSA (TIBAGI)  
Descrição da obra 
Construção de um novo aeroporto na região dos Campos 
Gerais com foco na movimentação internacional de cargas. 
  
Notícias relacionadas:   
PELT 2020 

Anhembi, Av. Olavo Fontoura, 1.209, São Paulo, SP 
Local: Pólo Cultural 
www.anhembi.com.br  
Matel Produções e Representações Ltda. 
Tel. 11 2888-5321 
  
EVENTOS 2011 
  
11 de abril de 2011 - II Fórum da Indústria Automob ilística   
Promovido por Automotive Business no Golden Hall do Hotel Sheraton WTC, em São 
Paulo, SP 
INFORMAÇÕES 
tel. 11 5095-8888 
forum@automotivebusiness.com.br 
www.automotivebusiness.com.br 

  

EVENTOS INTERNACIONAIS – 2010  

Calendário de eventos 2010 
Calendário OICA 
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