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A compra de um carro novo é algo bacana! O brasileiro gosta de carro e
esta é uma das decisões que, ao longo de uma vida, fazemos por cerca
de 20 vezes.
O desaﬁo deste e-book é ampliar o seu leque de análise ao avaliar a
compra de um carro novo.
Em cerca de 20 páginas iremos lhe ajudar a escolher um novo carro,
calcular o verdadeiro custo de um carro e enxergar o papel desta
compra em seu amplo Plano de Vida.
O objetivo não é atuar como um juiz, dizendo o que você deve ou não
fazer. Você é o protagonista de suas decisões. O alvo é lhe dar mais
conhecimento, mais ferramentas para fazer 20 boas decisões ao longo
de sua vida.
O seu Plano de Vida e suas ﬁnanças agradecerão.
Com carinho,
André Novaes

www.voce20.com
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Pare, atenção e siga

Antes de comprar um veículo:

Pare - para reﬂetir se realmente é necessária a compra de um
automóvel e o quanto de seu orçamento será comprometido
com combustível, manutenção, seguro, IPVA e multas, além do
valor do próprio carro.
Atenção - procure escolher o modelo de carro desejado e
pesquise os preços pela internet para saber o quanto de
desconto conseguirá negociar no veículo. Evite comprar outro
modelo por impulso sem fazer pesquisa prévia de preços.
Siga - se você tem o dinheiro para quitar o carro à vista, dando
preferência por comprar diretamente do proprietário após
vistoria com seu mecânico de conﬁança.

Elle Braude, CFP®
São Paulo - SP

www.voce20.com

4 itens para avaliar sua decisão de compra

Comprar um carro necessita avaliação da real necessidade. Entendo que pode representar também um sonho ou um símbolo de
evolução. Portanto é aconselhado discernimento prévio. Mas vamos aqui supor que seu planejamento já levou isso em conta e você
decidiu que quer comprar um Carro. Pois bem, minhas sugestões daqui pra frente são:
Modelo: pesquise o modelo que vai ser melhor para sua necessidade. Não compre um carro esporte se está precisando de mais
espaço para acomodar a família. Leve em conta consumo, manutenção e, nos nossos tempos, a questão ambiental. Também segure o
ímpeto social, veja o que é melhor para você e não para impressionar os outros.
Tempo: quando vai precisar do carro? Na LifeFP trabalhamos para guiar as pessoas a se planejarem. Se assim for, você pode ganhar
muito ao ser o ﬁnanciador do seu próprio carro. Mas se precisar agora e não puder esperar? Já tem o dinheiro? Pague à vista e consiga
desconto, pechinchar faz parte do jogo. Fuja ao máximo dos ﬁnanciamentos, mesmo os ditos “sem juros” sempre tem alguma carga
inserida no preço ﬁnal. Não acredite em generosidades, não há almoço grátis! Pagar juros sobre um bem que só desvaloriza é perder
em dobro. Pense nisso como um motivador ao planejamento.
A parte intangível do Carro: o que olhos não vêem…. você já conhece o ditado. A documentação inicial, as taxas recorrentes (IPVA,
DPVAT, Licenciamento) e o seguro podem representar um percentual generoso a mais de gastos. E todo ano ! Portanto a parte
intangível vai se materializar no seu bolso. Desconsiderá-la é um erro muito grave e comum, que pode estragar todo o prazer de ter o
‘possante’ e ele acabar por virar o vilão do seu orçamento e ser a âncora que emperra outros planos seguirem adiante.
O Processo de Compra: você já ouviu falar que nosso processo de decisão de compra é muito mais emocional que racional? Pois
então entenda a natureza para não sair perdendo. Sem dúvida é um prazer comprar um carro. Mas faça os passos anteriores
calmamente e de preferência sozinho ou no máximo com mais uma pessoa. As concessionárias são lindas, os vendedores prestativos
demais. Pense sempre no equilíbrio, não deixe a empolgação da família e amigos te cegar. Só leve-os com você quando já estiver
decidido sobre no máximo 3 modelos. E lembre-se que caso surja algum argumento que te balanceie, hoje em dia é muito fácil o
acesso a qualquer informação, ﬁque amarelo antes pra dizer ‘vou pensar’ do que vermelho de raiva depois e constatar ‘devia ter
pensado melhor’.
Eduardo Lima
São Paulo - SP

www.voce20.com
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Desde que comecei trabalhar a 15 (quinze) anos atrás eu comprei 10 (dez) carros. Na média, comprei um
novo carro a cada 1(um) ano e meio. Então acredito que tenho algumas dicas para dar.
O primeiro item da minha lista do EVITAR é NÃO FINANCIE SEU CARRO. Há algum tempo os carros
tornaram-se itens de consumo, com uma grande desvalorização mensal. Logo quem ﬁnancia um carro,
além de “perder” dinheiro pagando os juros, ainda perderá dinheiro com a desvalorização do carro.
E por falar na desvalorização do carro, vou para a minha segunda dica: TER UM CARRO NOVO É
DIFERENTE DE TER UM CARRO ZERO. Tenho certeza que você sabe que quando compramos um carro
zero a desvalorização já acontece no próprio momento da compra, pois diﬁcilmente você, após comprálo, conseguirá vender ele pelo mesmo valor. Mesmo não tirando o carro da concessionária,
estranhamente ele deixa de ter o valor de um veículo zero.
Assim, economicamente falando, é uma opção muito interessante comprar carros semi-novos, pois
consegue-se comprar veículos com pouco uso, muito conservados, com quilometragem muito baixa, e
com uma desvalorização de até 30% em relação ao zero.
Fazendo a conta de quanto dinheiro eu “perdi” pagando os juros e com a desvalorização dos veículos que
tive, facilmente hoje poderia ter um carro de mais de 200 mil reais na garagem, ou usar esse valor para
outro objetivo. Esse valor passou pelas minhas mãos, porém devido as decisões que tomei eu utilizei ele
para pagar juros dos ﬁnanciamentos que ﬁz para compra dos veículos.
Posso dizer que o melhor negócio que ﬁz foi a compra de um carro com 9 mil KM, cheirando a novo e
paguei bem menos que um carro zero.
Hoje, além de eu olhar com muito carinho a opção de comprar veículos semi-novos, o que diminui a
perda com a desvalorização do veículo, tenho poupado mensalmente um valor para a próxima troca de
carro . Assim recebo juros pelo carro que eu ainda não tenho.

Cleber Americo
Ribeirão Preto - SP
www.voce20.com

Veja aqui como lidamos com as
principais decisões financeiras

COMPRAR OU ALUGAR
O primeiro passo essencial é um divisor
de águas para a maioria das famílias

FORMAÇÃO DE UM FILHO
O segundo passo é a intencionalidade
para cuidarmos da próxima geração

INDEPENDÊNCIA FINANCEIRA
Nesta terceira decisão planejamos um
futuro no qual você não precisará mais do
dinheiro que vem do seu trabalho

ASSISTA AOS VÍDEOS COMPLETOS

http://www.voce20.com
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Espere o melhor momento para comprar o carro ideal
Uma nova tecnologia, um motor mais potente, um carro mais confortável, mais seguro, mais espaçoso para as crianças, mais
econômico, mais novo... enﬁm, todos possuem um ou mais motivos para trocar de carro.
Não raro, o carro ultrapassa o valor em relação a previsão inicial e isso acontece ao não considerar alguns pontos importantes.
A oferta de mais opcionais, a escolha por um motor mais potente e muitos outros quesitos oferecidos pelo vendedor no momento da
compra, eleva substancialmente o preço do carro.
Veja 6 dicas importantes para não perder dinheiro com um carro novo e conseguir comprar o carro dos seus sonhos.
O seu próximo carro será apenas o próximo
Se você gosta de carros, ao longo da sua vida provavelmente terá comprado muitos. Algumas vezes será importante conter a sua
ansiedade de comprar um carro dos seus sonhos para não gastar além da sua capacidade ﬁnanceira e nunca alcançar seu verdadeiro
desejo.
Compre sempre a vista. Caso não tenha dinheiro suﬁciente para comprá-lo à vista,
talvez este ainda não seja o melhor momento de comprar este carro.
Ao comprar um carro no valor de R$ 50.000, ﬁnanciando R$ 40.000 em
36x de 1.698,00 (Juros de 2,5% ao mês). A cada 2 carros novos comprados,
você estará dando um terceiro de presente para o banco ou ﬁnanceira.
A não ser que você goste muito do seu banco e queira presenteá-lo,
esta não é uma boa opção!

www.voce20.com
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Coloque em ordem de prioridade todos estes itens. Exemplo:
1 - Motor 1.6
2 - Marca “X”
3 - Ar condicionado
4 - Direção elétrica
5 - Marca “Y”
4 - Bluetooth
5 - GPS
6 - Consumo de gasolina
7 - Câmbio automático
8 - Teto solar
9 - Motor 2.0
Determine o valor máximo que está disposto a pagar (a vista)
Elimine os requisitos menos importantes até que o preço se encaixe dentro do seu orçamento.
Ao chegar na loja, seja ﬁel a sua pesquisa anterior e apenas avalie aspectos físicos do carro. Se possível, um test drive. Negocie novos
itens acessórios com o pagamento do carro a vista.
Considere a compra de um carro semi-novo.
É possível encontrar excelentes carros com apenas 1 ou 2 anos de uso, em ótimas condições com valores que podem chegar até 20%
a menos do valor do carro 0 km. Não deixe de comprar de lugares que sejam conﬁáveis ou com a vistoria de um mecânico de
conﬁança.
Aproveite este carro, o próximo será ainda melhor!
Fique feliz com sua consciência, planejamento e disciplina. Comece desde já a criar um investimento para o seu próximo carro e
quem sabe esse já não se aproxime ainda mais do seu carro dos sonhos.
Se neste momento você começar a fazer investimentos no mesmo valor de uma possível parcela para um carro de 50 mil, sendo 10
mil de entrada conforme foi simulado acima, você poderá acumular R$ 87.400,00 (valor acumulado com investimentos ao longo de 36
meses) e não apenas os R$ 50.000 de um carro ﬁnanciado.
Luiz Fernando Schvartzman, CFP®
Belo Horizonte - MG
www.voce20.com
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O brasileiro é apaixonado por carro e hoje em dia há inúmeras
opções no mercado, desde os mais populares e econômicos,
até os mais luxuosos e tecnológicos. Sabemos que quanto mais
conforto e tecnologia, maiores são os valores, e para muitos, um
sonho distante.
Mas quando deixamos conceitos antigos de lado e
intencionalmente pesquisamos e nos aprofundamos em
conhecer as possibilidades, descobrimos que é possível
achar um carro "premium" seminovo em excelente estado a
preço de popular zero km.
São carros muitas vezes com 3, 4 anos de uso, período esse em
que ocorreu a maior parte da desvalorização. O que você
acharia de ao invés de andar em um popular manual simples,
andar com um carro intermediário automático com bancos em
couro e muita tecnologia a bordo? Nada mal né?!
Caso opte por um carro seminovo, em hipótese alguma deixe
de realizar uma perícia completa em um agente autorizado. Na
perícia sairá todo o histórico do carro, desde os dados dos
antigos proprietários, até mesmo se o veículo passou por leilão,
seja por recuperação de instituições ﬁnanceiras ou por sinistro.
Caso o veículo tenha passado por leilão desista da compra, pois
o valor para revenda chega a ser 70% menor do valor de tabela.
Lembre-se, tanto carros novos, como carros seminovos,
precisam de manutenção preventiva. Boa pesquisa e boa sorte
em sua compra!

Humberto Biancardi
Santos - SP
www.voce20.com
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CONHEÇA O VOCÊ 2.0
Uma experiência única de
Planejamento de Vida e Finanças
Pessoais.

www.voce20.com/curso
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Pensando em comprar um carro novo?
Para quem pretende comprar um carro, digo sempre que a opção mais barata é poupar o dinheiro
mensalmente e realizar a compra à vista. Dessa forma, além de não pagar os altos juros de um
ﬁnanciamento, você receberá juros do investimento que está fazendo e ainda terá a oportunidade de
negociar um bom desconto à vista.
Para ter o montante certo e no prazo desejado, será necessário ter disciplina para poupar todo mês,
escolher um investimento que lhe ofereça uma boa taxa de juros e começar a planejar com antecedência.
Essas três variantes (Valor poupado, Taxa de juros e tempo) farão com que os juros compostos trabalhem a
seu favor. Você encontra na internet várias calculadoras que te ajudam a chegar no valor mensal a ser
poupado.
O grande problema é que a maioria das pessoas não tem paciência para poupar e querem comprar carros
que estão acima de seu poder aquisitivo, acabando por entrar nos longos financiamentos.
O melhor carro para você é aquele que cabe no seu bolso, por isso, busque opções que se enquadrem ao
seu orçamento, não esqueçendo de colocar na ponta do lápis todos os custos que terá com o novo carro,
entre eles, combustível, IPVA, licenciamento, seguro e revisões / manutenções.
Feito isso, veja se tudo cabe no seu orçamento. Caso contrário será necessário abrir mão de algumas
coisas para encaixar esse valor.
www.voce20.com
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Caso sua opção seja mesmo pelo financiamento, tente dar um bom valor de entrada pois quanto maior o
valor da entrada, menor o custo total do financiamento. Assim é possível reduzir o valor das parcelas ou
quitar a dívida em um prazo menor. É importante também, pesquisar vários bancos e comparar para ver
quem lhe oferece o menor custo.
Mas antes de optar pelo financiamento, avalie bem a possibilidade de se planejar e investir para comprar o
carro à vista pois ao entrar em um financiamento, você acabará pagando o dobro do valor original do carro.
Em suas análises, não deixe de considerar também a opção de compra de um seminovo. É possível
encontrar carros com quilometragem relativamente baixa e por um preço razoável. Com isso você evita a
primeira desvalorização do carro zero, que é aquela que acontece logo que você sai da concessionária,
pois essa já ficou com o primeiro dono. Se optar pelo seminovo, busque, se possível, um carro que ainda
esteja na garantia do fabricante e sempre leve um mecânico de confiança para verificar se o carro não tem
problemas mecânicos ou avarias. Caso encontre um carro que conheça a procedência, melhor ainda.
E fique atento pois tanto as concessionárias como as revendas de seminovos sempre tentarão te vender
um carro mais caro ou com mais opcionais do que você precisa, induzindo você ao financiamento, pois
este é um modelo de negócio que é bom para o bolso deles, ao invés do seu.
Por fim, pesquise bastante e analise com calma todas as informações antes de fechar o negócio. O
investimento, na aquisição de um carro, não é baixo e essa é uma decisão que não pode ser tomada por
impulso.

João Penteado
Jaguariúna - SP

www.voce20.com

Talvez você ou alguém da sua família tem direito a comprar um veículo Zero Km com isenção de impostos e você não sabe!
De acordo com a lei Lei nº 10.690 de 16 de junho de 2003, em que foi expandido o número de patologias, hoje são 35 patologias que
contam com tal benefício. Acredite, quase METADE da população pode ter esse direito, portanto, não deixe de veriﬁcar a lista de
patologia, pois existe grandes chances de você ou alguém da sua família ter esse direito.
Como exercer seu direito?
1-Vá ao Detran - solicite um laudo, junto a perícia médica atestando a deﬁciência ou patologia.
2-Vá a Receita Federal – Requeira a isenção do IPI.
3-Vá a Secretária Estadual de Tributação – Para requerer o desconto do ICMS e IPVA.
4-Encontre o seu carro. – Ele deverá ter no mínimo 4 portas e no máximo 2.000 cilindradas, ou seja, um carro 2.0 e de até R$72.000.
Veja a lista completa de patologias:
Amputações
Artrite Reumatóide
Artrodese
Artrose
AVC
AVE (Acidente Vascular Encefálico)
Autismo
Alguns tipos de câncer
Doenças Degenerativas
Deﬁciência Visual
Deﬁciência Mental
Doenças Neurológicas
Encurtamento de membros e más formações
Esclerose Múltipla
Escoliose Acentuada
LER (Lesão por esforço repetitivo)
Linfomas
Lesões com sequelas físicas

Manguito rotador
Mastectomia (retirada de mama)
Nanismo (baixa estatura)
Neuropatias diabéticas
Paralisia Cerebral
Paraplegia
Parkinson
Poliomielite
Próteses internas e externas
Problemas na coluna
Quadrantomia (Relacionada a câncer de mama)
Renal Crônico com uso de (fístula)
Síndrome do Túnel do Carpo
Talidomida
Tendinite Crônica
Tetraparesia
Tetraplegia

Maurício Vono
Goiania - GO
www.voce20.com
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Planejar é necessário para não
mergulhar em ilusões, mas a
vida é inconstante, então, seja
flexível.

www.voce20.com
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Ao tomar a decisão de comprar um carro novo, é preciso ponderar alguns fatores que vão além do
preço. Muito provavelmente a sua escolha vai te acompanhar por alguns anos (pelo menos deveria), em
diversas situações cotidianas e geralmente com uma frequência de uso alta, quase que diária.
Dessa forma, segue algumas dicas práticas que podem te ajudar a escolher e comprar seu novo
veículo:

1

2

3

Pondere a necessidade individual ou da família, analisando a rotina de uso do veículo. Procure
imaginar no dia a dia as situações envolvendo o carro e com isso comece a listar os atributos e
características de maior relevância para a escolha do(s) modelo(s) que atendem essa necessidade.
Deﬁna pelo menos 3 ou 4 modelos que atendam as principais necessidades para ter como foco durante
a pesquisa junto às revendas de veículos, concessionárias ou sites.
Analise seu orçamento e deﬁna uma faixa de preço alvo, para evitar tomar uma decisão que
comprometa ou coloque em risco outros projetos da família. Procure analisar qual a “folga”que existe
em seu orçamento mensal no caso de parcelamento do valor (ﬁnanciamento / consórcio) e caso não
haja, procure comprar a vista.
Caso a opção seja pela compra a vista, procure preservar parte da sua reserva ﬁnanceira para
eventualidades (pelo menoso equivalente a 6 meses do seu orçamento) na hora de deﬁner o valor a ser
imobilizado no carro.
Analise o Mercado de semi-novos. Há uma grande disponibilidade de veículos no Mercado e boas
opções com pouco tempo de uso. Tem fabricantes que oferecem 5 anos de garantia no veículo, nesse
caso comprando um veículo com 2 anos de uso você ainda tem mais 3 anos de garantia. Nesse caso,
analise se todas as revisões foram realizadas na concessionária autorizada, procure lojas ou pessoas
que tenham procedência ou indicação e se tiver um mecânico de conﬁança ou amigo que entenda de
carros, leve junto para fazer uma análise do veículo.
Outro fator importante é que na compra do semi-novo a desvalorização é muito menor em relação ao 0
Km, que em média no primeiro ano perde em torno de 20% de seu valor de mercado.

www.voce20.com
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Consulte sites ou publicações relacionadas ao desempenho e opinião de usuários em relação ao
veículo escolhido. Na internet existe uma vasta opções de sites relacionados a compra de carros e
também a reclamações de usuários. Analise mais as reclamações do que os elogios, pois caso
muitas pessoas estejam reclamando do mesmo problema, provavelmente existe um grande risco
que aonteça.
Pesquise preços antes de negociar. Utilize a internet para comparer preços através de aplicativos de
cellular. Existe pelo menos 2 muito bons que vão te ajudar a pesquisar a variação de preços do
veículo de acordo com região, ano, cor, quilomeragem e outros ﬁltros. Dessa forma você conseguirá
negociar com mais propriedade e conhecimento.
Você também encontrará referências de preço mínimo, médio e máximo que estão sendo colocados
a venda e negociados.
Evite entrar em ﬁnanciamentos e preﬁra comprar o carro a vista. Procure ter um planejamento
ﬁnanceiro familiar para acumular mensalmente parte do valor para a compra do veículo a vista. As
taxas de juros em um ﬁnanciamento ainda são muito altas. Caso não tenha condições de comprar o
carro à vista, preﬁra analisar a opção por um consórcio e analise outras formas de captação de
recursos além do que é oferecido pela concessionária, para efeito comparativo. Seu banco pode ser
uma opção.
Pesquise também opções de ﬁnanciamento com taxa zero oferecidas pelas concessionárias, a
condição de pagamento pode ser um importante fator de decisão pela compra do veículo.

Rafael Castanho
Campinas - SP

www.voce20.com
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Por que não um veículo semi-novo?
Um carro novo, ao sair da concessionária, já apresenta uma desvalorização considerável em relação ao seu preço original. Por isso, existem
diversas oportunidades de carros semi-novos, com baixa quilometragem, dentro da garantia, com preços extremamente atraentes e com
cheirinho de novo.
Você pode estar se perguntando: Por que isso acontece? Na maioria das vezes por falta de planejamento. O carro ainda é um sinal de
status, e muitas pessoas compram veículos fora da sua capacidade ﬁnanceira e não conseguem pagar as parcelas do ﬁnanciamento ou a
própria manutenção do carro: revisões, ipva, seguro e etc. Outra ocorrência muita comum é fazer a compra certa na hora errada, tendo a
necessidade de vender o bem para poder cobrir dívidas por exemplo, resultado também da falta de planejamento.
Para que seja realmente uma aquisição vantajosa, você deve estar preparado. Siga os passos abaixo:
1 - Invista mensalmente formando a quantia necessária para o pagamento a vista.
2 - Não tenha pressa, as oportunidades surgem para quem é paciente
3 - Procure sempre entender qual o motivo da venda do veículo.
4 - Barganhe
5 - Cheque o histórico de manutenção do veículo e conﬁra a garantia junto a concessionária
6 - Dê preferência para carros de único dono
7 - Se ainda sim quiser mais segurança, peça para ir até uma empresa de inspeção veicular para checar todos os itens.
8 - Use o dinheiro que você economizou na compra para fazer algo que te traga qualidade de vida.
Thiago Sampaio, CFP®
Salvador - BA

www.voce20.com
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Bom, pelo jeito você está decidido, certo ? Vai comprar um carro ! Mas como ?
Eu poderia te perguntar qual carro você vai comprar, qual o fabricante, qual a potência, se ele é automático ou
manual, se é completo ou básico, mas não. Eu te perguntei como você vai comprar. Eu explico o porque dessa
pergunta que a primeira vista poderia soar desencorajadora. Mas não é.
A dica Zero é a do dica do “como”. Quando digo “como” quero dizer que você precisa estar muito bem planejado
para comprar esse “carrão” que tanto almeja, da melhor forma possível. E quando eu digo planejado quer dizer,
se de fato adquirir esse passivo nesse momento condiz com o seu planejamento de vida e também com o seu
planejamento ﬁnanceiro. E essa parte eu posso ajudar você muito facilmente, mas agora vou passar algumas
dicas bem práticas que aprendi com a minha experiência como engenheiro de manufatura e analista ﬁnanceiro
na indústria automotiva.
A dia Um que eu considero para comprar um carro novo é se ele já está sendo produzido a pelo menos seis
meses. Por que? Eu respondo. Depois de ter trabalhado sete anos em uma grande montadora no ABC paulista,
você sabe que a produção somente consegue deixar o carro “zeradinho”, ou seja, corrigir todas aquelas
imperfeições de fábrica, depois de mais ou menos seis meses. Somente se atentado a esse detalhe, você já
economiza paciência, que está cada vez mais escassa hoje em dia, dinheiro, sem comentários, e tempo, que é o
nosso maior ativo na vida.
A dica Dois não é a toa que é a segunda, pois, uma vez que você já ﬁltrou aqueles “possantes” de acordo com o
tempo de produção, com certeza já deu tempo para a alguns programas especializados postarem no youtube
alguns testes do carro já com parecer técnico. Procure por “review do carro XXXX” ou “Teste drive do carro YYYY”
e o essencial Crash Test. Com isso, acredite, você já economizou um bocado.
A dia Três é também bem prática. Procure saber se o carro que você tanto quer é ou foi resultado de um “facelift”
de um modelo já existente. Por que ? .Eu explico. Quando isso acontece, o modelo existente já devolveu, ou pelo
menos deveria ter devolvido, o retorno ﬁnanceiro devido o investimento para manufatura-lo pela montadora,
logo, o seu preço deve já estar próximo ao “breakeven” na curva de margem de contribuição do carro. Com isso a
montadora faz um facelift no modelo a ﬁm de agregar um pouco mais de preço ao carro sem necessidade de
grande investimento até que um modelo totalmente novo, e com mais margem de lucro, tenha tempo de hábil
para ser produzido. Conclusão, o carro com facelift perde muito valor de venda quando um modelo totalmente
novo o substitui, e o intervalo de tempo entre o facelift e o lançamento de um carro novo, não é grande assim.
Essas foram três dicas de bastidores que possibilitam uma boa economia, você pode ter certeza. E certamente
mesmo com essas dicas você ainda precisa estar muito bem planejado, e eu avisei no início do nosso bate-papo.
Novamente, essa parte pode deixar comigo. Estou a disposição !

Fernando Silva
Itu-SP
www.voce20.com
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Vou dividir minhas dicas para a compra de um carro novo em duas partes:
racional e emocional.
Começando com o racional... Se pensarmos no carro como um ativo, comprar um modelo Zero Km não costuma ser um bom
negócio. A depreciação no primeiro ano é muito grande, o que signiﬁca que logo depois de girar a chave pela primeira vez,
você deixou entre 10% e 20% do valor pago “desaparecer” junto com a fumaça do escapamento.
Por outro lado, se pensarmos na “tranquilidade” ao comprar um automóvel que acabou de sair da fábrica, a perda de valor pode
ser encarada como o custo de ter a (quase) certeza de que você não vai precisar se preocupar se o carro vai ter algum
problema na próxima curva. Aﬁnal, existe a garantia e a conﬁança no controle de qualidade das empresas. E claro, o
inconfundível cheirinho de carro também tem seu valor.
Ainda pensando friamente, do ponto de vista ﬁnanceiro, uma boa ideia é comprar um veículo seminovo. Se ele for de alguém
da família ou um amigo de conﬁança melhor ainda. Você conhece a pessoa, sabe se ela cuida ou não do carro, se é do tipo que
passa com cuidado a cada lombada e ﬁca encerando no ﬁnal de semana ou se nem se lembra de calibrar os pneus de vez em
quando.
Como nem sempre o carro desejado pertence a alguém da sua lista de amigos do Facebook, sugiro que antes de comprar seu
próximo carro, você exija que o vendedor o leve até um ponto de vistoria. Normalmente, os mesmos lugares que fazem vistoria
para seguros também fazem para pessoas físicas. Participe ativamente da vistoria, peça para o vistoriador explicar o que está
olhando, conheça cada pedaço do que será seu.

www.voce20.com
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Emocionalmente falando... comprar um carro novo não acontece todos os dias, por isso deve ser encarado como um grande evento.
E aqui as dicas são tanto para um modelo Zero Km como para um usado.
Pesquise! Olhe os sites dos fabricantes, leia blogs, compre aquela revista que faz comparativos. Como aquele torcedor fanático
sabe tudo do time de futebol, saiba tudo sobre o modelo que você escolheu.
Ainda não escolheu o modelo? Ótimo! A pesquisa vai ser mais divertida. Faça da compra um momento de união da família: qual o
favorito de cada um? Qual será a principal utilização do carro? Qual cor vocês gostam? Faça tantos test drives quanto puder, entre
nos carros que ﬁcam à mostra no shopping, coloque as mãos no volante e sinta o carro. Gostou de estar dentro dele. Sente que as
horas que ﬁcamos no trânsito toda semana serão mais amenas naquele banco? É um ótimo sinal.
Escolheu alguns modelos? Agora preste atenção no atendimento. Se você entrar na concessionária e tiver que esperar muito tempo
para ser atendido ou perceber que o vendedor não é tão simpático quanto você gostaria, isso é um péssimo sinal. Por mais que
você nunca mais o veja, a experiência da compra também é muito importante. Você só deve ter boas memórias de uma compra. E
lembre-se, o pós-venda raramente é melhor que a pré-venda.
Ah! Claro! Sempre que possível, fuja do ﬁnanciamento. Invista o valor das parcelas antes de comprar e sinta o prazer de ter um carro
novo que não tem um boleto como acessório.
Gostou das dicas? As usou? Conte-me como foi.
Abraços e boa compra!

Felipe Barbosa
Taubaté - SP
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Qualquer tipo de compra sempre requer alguns cuidados, mas a de alguns tipos de bens, como a de um
carro novo exige ainda mais atenção.
Independentemente das conquistas já realizadas a compra de um veículo zero quilometro
invariavelmente expressa reconhecimento, conforto, segurança e aquele sentimento de realização; mas
se esta compra não for bem planejada poderá se tornar uma dor de cabeça.
Para que isso não ocorra apresentamos alguns pontos que você deve levar em consideração na compra
de seu carro novo e assim imprimir uma 5º marcha nesta realização.

1

Deﬁna qual o modelo lhe atende e qual a ﬁnalidade de uso, a prioridade de como utilizará o
veículo deve balizar sua escolha. Lembre-se, desejo é diferente de necessidade.

2

Pesquise absolutamente tudo sobre o veículo escolhido, isto é, itens de fábrica, opcionais
disponíveis, avaliação em site de veículos, declaração de compradores, consumo por
quilometro rodado, converse com seu mecânico preferido e veriﬁque o custo de revisão.

3

Deﬁna em quantos meses você ﬁnalizará esta compra. O ideal é fazer uma reserva até atingir
este valor, aﬁnal, se não tiver o dinheiro todo necessário para a compra gastará com juros.
Lembre-se, no ﬁnanciamento você gastará com juros e também perderá dinheiro na
depreciação do veículo novo.

4

Faça pesquisas online, assim ganhará tempo e terá um universo maior de opções.

5

Veriﬁque o valor do seguro, informações como quem será o condutor, a região em que utilizará,
pois tudo isto é considerado no momento do seguro.

Como dito a compra de um carro novo é sempre algo prazeroso, mas requer um cuidado especial pelos
valores que envolvem. Efetuar esta compra com calma, atenção e serenidade, fará com que seu dinheiro
seja valorizado e com esta compra planejada o prazer de dirigir será ainda maior. Então vamos planejar?

José Eduardo Pereira
Patrocínio - MG
www.voce20.com
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Basta os juros começarem a cair que recebemos um grande número de consultas de
diversos clientes dizendo que agora é A oportunidade para comprar um carro novo.
Isso me faz reﬂetir acerca desta coisa chamada OPORTUNIDADE... e em minha
reﬂexão eu cheguei ao contrapeso da OPORTUNIDADE, que, aqui eu chamo, por hora,
de oportunismo... Será mesmo que este é um momento de OPORTUNIDADE?
O que você entende por oportunidade?
É válido pensarmos que oportunidade é aquele momento em que vale a pena arriscar,
ou ainda o momento de fazer o que normalmente não é feito. E que tal a clássica
deﬁnição: oportunidade é sinônimo de crise... ou crise é sinônimo de oportunidade...
Oportunidade não deve ser considerada como um fato isolado, como O momento ou
nem mesmo como algo que passa tão rapidamente por nós que deve ser aproveitado
a qualquer custo.
Para mim, oportunidade é um conjunto de circunstâncias que torna possível a
realização de algo.
Vou repetir e darei ênfase em um termo muito importante nesta deﬁnição:
“Oportunidade é um conjunto de circunstâncias que torna possível
a realização de algo”
A palavra “conjunto” é a chave desta deﬁnição. Oportunidade não é algo isolado que
deva ser aproveitado a qualquer custo, mas sim uma série de eventos que devem
estar perfeitamente alinhados.

Com carinho,
André Novaes
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No caso da compra de um carro novo, o conjunto de circunstâncias passa pela real
necessidade de um novo veículo, pelo preparo no orçamento para a aquisição deste
veículo e manutenção do mesmo e pelo impacto desta decisão em seu grande Plano
de Vida.
A oportunidade deve estar em SEU orçamento e não estampada em uma
concessionária de automóveis.
Em contrapartida, existe o oportunismo, este sim, deﬁnido como O momento para se
fazer algo, muitas vezes...sem considerar os outros elementos da equação.
Em resumo:
OPORTUNIDADE é um conjunto de circunstâncias que, no caso das Finanças Pessoais
e do Planejamento de Vida, estão integralizadas em seu orçamento.
OPORTUNISMO é aquele momento, aquela hora... muitas vezes, aquela armadilha.
Para lhe ajudar a decidir sobre a compra, tenho 2 perguntas e 1 reﬂexão para lhe
apresentar:
Pergunta 1) você tem uma real necessidade de um carro novo? Esta pergunta apenas
você pode responder e mais importante do que a resposta é o processo pelo qual
você conduz seus pensamentos.
Pergunta 2) eu tenho meu orçamento preparado para isso? Consigo visualizar os
gastos frequentes e os gastos eventuais de ter um carro?
Reﬂexão: o que eu poderia fazer com este dinheiro? O quê mais me aproxima de
minha melhor versão? O carro ou ________ (preencha)?
Para isso é fundamental a visão desta Sua Melhor Versão. É ela que irá te permitir
distinguir com maturidade a diferença entre oportunidade e oportunismo.

Com carinho,
André Novaes
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“Oportunidade é um conjunto de
circunstâncias que torna possível a
realização de algo”
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CONHEÇA NOSSO BLOG
Leia mais textos e dicas de Planejamento de
Vida e finanças pessoais.
Aprenda a fazer o dinheiro trabalhar para o seu
projeto de vida.

blog.voce20.com
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