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Lucia Camargo Nunes (*)
Fim de linha para veteranos

Seja por motivos de mercado ou por não atenderem a 
novos padrões de segurança ou de emissões, alguns carros 
fabricados no Brasil se despedem da linha de montagem 
ainda este ano. 

Na lista dos mais cotados estão Chevrolet Cruze (hatch 
e sedã); os Fiat Doblò, Grand Siena e Uno; Honda Fit; 
Hyundai ix35 e os Volkswagen Fox, Gol e Voyage. 

Outros já deram adeus. Toyota Etios, Volkswagen Up, 
Chevrolet Montana, Fiat Strada (geração antiga) e os Ford 
Ka e EcoSport são os mais recentes. 

A desvalorização deles é muito relativa, até porque 
atualmente o mercado de usados está aquecido e faltam 
seminovos. O que o consumidor pode fazer, sabendo que 
o carro vai deixar de ser fabricado, é barganhar um des-
conto no zero-km. E olhe lá se achar. 

VW
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Elétrico para aluguel 
O cliente que deixar um modelo Caoa Chery nas oficinas 

do grupo pode alugar um veículo em condições especiais. 
A novidade é a chegada do sedã elétrico Arrizo 5e, que 
oferece autonomia de 300 km com a carga completa das 
baterias. A diária do elétrico no Rent a Car com quilome-
tragem livre sai a R$ 300. 

Pessoas físicas podem assinar veículos da Caoa Chery 
pelo programa Caoa Sempre. Um Chery 5x, por exemplo, 
tem mensais a partir de R$ 2.161,41 no plano de 24 meses 
com franquia de 1 mil km.

CAOA

Caoa Chery Arrizo 5e

Série especial em pacote visual
A Fiat Toro acaba de ganhar duas séries especiais 

sobre a versão Volcano: a Chrome Edition e a Black 
Edition. 

Renovada em abril para a linha 2022, a picape passou a 
vir com o novo motor 1.3 turbo flex que entrega até 185 
cv de potência, além do turbodiesel 2.0 de 170 cv.

A edição Chrome Edition acrescenta grade frontal 
cromada e overbumper. Já a Black Edition traz grade e 
overbumper escurecidos, rodas de 18” pintadas de preto, 
assim como outros detalhes exclusivos na carroceria.

A Toro 1.3 turbo flex Volcano com o pacote Chrome 
Edition e a Black Edition custa R$ 153.990. 

Stellantis

Nova fiat Toro Black Edition

Motos em alta
Em um cenário de crescimento do setor de duas rodas, 

a Dunlop, marca do grupo Sumitomo, anunciou a entrada 
no mercado de pneus para motos no Brasil. Os modelos 
serão importados do Japão e Tailândia e inicialmente ven-
didos apenas em São Paulo para motos de 600cc e 300cc. 

No Paraná, a fábrica da Dunlop produz ainda pneus das 
marcas Falken e Sumitomo para veículos de passeio, vans, 
SUVs e caminhões. Recentemente anunciou um novo plano 
de investimentos de R$ 1 bilhão até 2024 para aumentar 
a produção de pneus de automóveis, caminhões e ônibus.

Ao redor do mundo, a Dunlop fornece pneus para equipes 
de motovelocidade.

Dunlop

Pneus DUNLoP MoToS

(*) - É economista e jornalista especializada no setor automotivo. 
E-mail: lucia@viadigital.com.br

Assinatura até de ônibus
Durante o evento Lat.Bus Transpúblico 2021, a Volvo 

anunciou a estreia de um serviço inédito no Brasil: a assi-
natura de ônibus. O transportador encomenda o veículo, 
um pacote de serviços e escolhe o prazo de 36 a 60 meses. 

A Volvo cuida, conforme o pacote, da conectividade, 
treinamento do motorista, manutenção, documentação e 
tacógrafo. O operador paga as mensais e decide, ao final do 
plano, se devolve ou negocia a compra do ônibus. 

Nesse modelo de arrendamento mercantil, exclusivo para 
ônibus rodoviários pesados, o cliente consegue iniciar seu 
negócio sem ter que fazer o investimento da aquisição. A 
modalidade já existe para caminhões. 

Volvo

ônibus volvo assinaturas 

Novo Creta chega às lojas
O novo Hyundai Creta começa a chegar às lojas esta 

semana e em breve veremos se a aposta de fazer um SUV 
diferentão vai colar no Brasil. 

A segunda geração do Creta tem 4 versões, a partir de R$ 
111.190 na Comfort 1.0 AT6 na cor preta. O motor turbo 
é de 120 cv. 

Nessa versão de “entrada” vem com ar-condicionado, 
direção elétrica, ajustes do banco do motorista e volante, 
câmera de ré, piloto automático, sistema Stop & Go, trio 
elétrico, acendimento automático dos faróis, multimídia de 
8 polegadas, rodas de 16”, assistente de partida em rampa, 
monitoramento de pressão dos pneus e seis airbags. 

Na versão top, a Ultimate, custa R$ 152.290 e traz ainda 
rodas de 18”, partida por botão, banco do motorista com 
ventilação, multimídia de 10,25”, câmera 360 graus e as-
sistente de saída de faixa, entre outros. 

Vale lembrar que o antigo Creta continua à venda apenas 
na versão Action por R$ 111.590,  equipado com motor 1.6 
de até 130 cv. 

Hyundai

Creta Comfort
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Os ataques cibernéticos a em-
presas brasileiras cresceram 
220% no primeiro semestre, 

em comparação com o mesmo perí-
odo do ano passado, segundo dados 
divulgados pelo grupo Mz. Somos o 
quinto país mais afetado por esses 
crimes, o que faz com que a preo-
cupação em garantir a segurança 
dos dados esteja mais forte do que 
nunca. Mesmo diante de tamanha 
necessidade, muitas empresas ainda 
falham nessa missão, não dando 
a devida atenção e investimento 
necessário.

Apesar da vigência da LGPD e o Muitas equipes não estão treinadas e informadas 
sobre os processos a serem cumpridos.
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Quais são os maiores desafios 
da cibersegurança?

A maior dificuldade em promover a cibersegurança está, sem dúvida, na conscientização dos empresários perante sua importância

anúncio da aplicação de multas para 
aquelas que não cumprirem com as 
regras, cerca de 84% das organi-
zações ainda não se adequaram às 
normas exigidas pela Autoridade 
Nacional de Proteção de Dados 
(ANPD), de acordo com um estudo 
feito pela CodeBy. Neste cenário, 
a impunidade pode ser a grande 
influenciadora.

Ainda não temos um consenso 
sobre a forma como a ANPD, res-
ponsável pela verificação, irá aplicar 
tal fiscalização – o que faz com 
que muitas empresas ainda não se 
preocupem com possíveis multas. 
Até que o primeiro caso venha à 
tona, o modelo de gestão no país 

será passivo, dependente de uma 
atitude mais rígida perante o órgão 
para uma mudança efetiva.

A maior dificuldade em promover 
a cibersegurança está, sem dúvida, 
na conscientização dos empresários 
perante sua importância. Muitas 
equipes não estão treinadas e 
informadas sobre os processos a 
serem cumpridos, disponibilizando, 
por exemplo, canais para cadas-
tramento de dados e informações 
pessoais sem que estejam cripto-
grafados para garantir a segurança 
dos clientes.

Para piorar, a falta de um de-
partamento exclusivo para essa 
tarefa, junto com a inexistência de 
políticas de acesso adequadas, como 
guias para a adequação à Lei, são 
descuidos que prejudicam ainda 
mais a proteção dos dados. Diante 
de tantos crimes cibernéticos – es-
pecialmente o sequestro e roubo 
de dados, para venda no mercado 
paralelo ou para que seja feito algo 
contra a base de informação – já 
está mais do que na hora de adotar 
práticas conjuntas visando a ciber-
segurança das empresas.

Ao contrário do que muitos ima-
ginam, não existe uma ferramenta 
ideal ou única para essa tarefa. Na 
verdade, o preparo tecnológico 
representa apenas uma parte do 
todo, para garantir a segurança dos 
dados. Muito além do que dispor 

de firewalls de boa qualidade, 
antivírus, ou um DLP (Data Loss 
Prevention) atualizado, é impres-
cindível criar uma área dedicada 
a essa missão.

Busque também consultorias 
externas para contribuir com esse 
processo. Elas trarão um olhar de 
fora sobre como a organização está 
tratando seus dados e o que deve ser 
aperfeiçoado - tanto em sua política 
interna quanto nos investimentos 
tecnológicos necessários. Em uma 
terceira ponta, um escritório de 
advocacia especializado na LGPD 
se torna fundamental para informar 
sobre os possíveis riscos e como 
enquadrá-la ao seu negócio.
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Todas essas ações, quando desem-
penhadas por profissionais qualifi-
cados e preparados, proporcionarão 
a adequação necessária. Por isso, 
não deixe de investir em treina-
mentos e capacitações constantes, 
para que as equipes estejam prontas 
para lidar com as demandas. A atu-
alização contínua sobre as melho-
res práticas do mercado, aliadas à 
conscientização dos colaboradores, 
com certeza contribuirão para que 
seu negócio consiga proteger seus 
dados e, evitar ao máximo, ataques 
que possam danificá-lo.

(*) - É COO Digital e CBDO da Pontaltech, 
empresa especializada em soluções integradas 

de voz, SMS, e-mail, chatbots e RCS.


