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INFORMACÃO À IMPRESA 

Sociedades inteligentes são o foco da nova 
Conferência de Inovação do Grupo Volvo 

O Grupo Volvo realizará sua próxima Conferência de Inovação em Berlim, no dia 12 de 
setembro. O evento discutirá as sociedades inteligentes, focando especialmente a 
infraestrutura e o transporte do futuro. Entre os palestrantes está Andreas Scheuer,  
Ministro Federal de Transportes e Infraestrutura Digital da Alemanha. 

A Conferência de Inovação foi criada para debater e discutir novos conceitos de mobilidade e seu 
impacto sobre a sociedade e o meio ambiente. O evento de setembro, em Berlim, será o quarto de 
uma série de conferências similares que ocorreram no ano passado em Londres, Bruxelas e 
Pequim, todas organizadas pelo Grupo Volvo.  
 
“Ao reunir um grupo diverso de participantes em nossa Conferência de Inovação queremos iniciar 
um diálogo sobre como enfrentar os desafios de transporte e garantir que a sociedade possa ter 
benefícios das inovações. Ao focar no que consideramos ser as três principais áreas tecnológicas - 
automação, eletromobilidade e conectividade, nosso objetivo é contribuir para a segurança no 
trânsito e a eficiência de transporte, bem como a sustentabilidade ambiental, com impactos 
positivos para a sociedade”, explica Martin Lundstedt, Presidente e CEO do Grupo Volvo. 
 
A conferência também incluirá apresentações de alto impacto, ao vivo, de novas soluções 
inovadoras de transporte do Grupo Volvo, nas áreas de direção autônoma e mobilidade elétrica. 

  
Os palestrantes no evento incluem políticos, representantes e especialistas do governo, meio 
acadêmico e associações. 
 
A Conferência de Inovação do Grupo Volvo acontecerá em 12 de setembro de 2018 no 
Tempodrom, Möckernstraße 10, 10963, Berlim das 13h às 18h. 
 
Leia mais no nosso site e assista ao vídeo, https://youtu.be/O72MMclaTvc 
 
5 de setembro de 2018 
 
Para mais informações, entre em contato com Anna Arbius pelo telefone +46 (0)31 322 2993  

 
Para mais histórias do Grupo Volvo, acesse www.volvogroup.com/press. 

O Grupo Volvo é um dos líderes mundiais na fabricação de caminhões, ônibus, equipamentos de construção e 
motores náuticos e industriais. Também fornece soluções completas de financiamento e serviços. O Grupo emprega 
cerca de 100 mil pessoas, tem instalações de produção em 18 países e vende seus produtos em mais de 190 
mercados. Em 2017, as vendas do Grupo Volvo chegaram a aproximadamente SEK 335 bilhões. O Grupo Volvo é 
uma empresa de capital aberto com sede em Gotemburgo, Suécia. As ações são cotadas na Nasdaq Stockholm. 
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