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Sonho em suaves parcelas
CLÁUDIO TEIXEIRA/ESTADÃO

Financiamentos
exigem cuidados.
Veja alternativas
para comprar
o carro a prazo
Igor Macário
Thiago Lasco

C

omprar um carro à vista
é um desejo que não está ao alcance da maioria dos brasileiros. Em 2014,
quase 6,4 milhões de veículos,
entre novos e usados, foram
vendidos a prazo no País, de
acordo com a empresa de soluções financeiras Cetip. Se o financiamento é um grande facilitador, é preciso tomar alguns
cuidados para que o sonho não
se transforme em pesadelo.
Cautela é essencial na escolha da instituição e na leitura
do contrato. “O consumidor deve comparar os valores e condições de vários bancos. E questionar taxas embutidas que às
vezes não são obrigatórias”,
diz a economista do Instituto
Brasileiro de Defesa do Consumidor (Idec) Ione Amorim.
Ao usar o banco onde possui
conta-corrente, o interessado
tem mais vantagens que no da
montadora. “Ao contratar um
financiamento, ele amplia o relacionamento com a ‘casa’ e pode obter taxas bancárias menores e investimentos mais rentáveis. Já os bancos das fabricantes cobram taxas entre R$ 500 e
R$ 1.500 só para fazer o cadastro do cliente”, afirma Ione.

Além de fazer os pagamentos
em dia, o consumidor deve
verificar a baixa das parcelas

Durante a vigência do contrato, é importante fazer os pagamentos em dia e acompanhar
a baixa das prestações. “Erros
do sistema acontecem e o cliente pode acabar sofrendo uma
busca e apreensão”, alerta a ad-

vogada Cláudia Almeida, também do Idec. “Caso não consiga
pagar a prestação, tente pleitear um prazo maior para quitá-la. Evite renegociar a dívida,
pois nesse caso serão aplicados
novos juros sobre uma dívida

que já tem juros embutidos.”
Mas o financiamento é apenas um dos caminhos. Consórcio, leasing e mesmo a poupança para uma compra à vista são
alternativas. Vale a pena comparar os prós e contras de cada

solução e ver qual é a mais adequada às suas necessidades (veja quadro na página ao lado).
“O consumidor muitas vezes
adere a uma modalidade sem
pensar e sem entender como
ela funciona”, diz Ione.

Glossário: entenda o bê-á-bá das compras parceladas
● As letras miúdas dos contratos de financiamento trazem
termos e siglas com os quais
você pode não estar familiarizado. Saiba o que eles significam e evite mal entendidos na
hora de assinar a papelada.

ALIENAÇÃO

CDC

CET

CONSIGNAÇÃO

Na alienação fiduciária, o
bem é dado como garantia
do pagamento durante o
período de financiamento.

O Crédito Direto ao Consumidor é o próprio financiamento para compra de um bem
de consumo ou serviço.

Custo Efetivo Total é a soma
de todas as parcelas, taxas,
tributos e prazos envolvidos
no financiamento.

Tipo de pagamento em que o
o valor das parcelas é abatido mensalmente da folha de
pagamento do consumidor.

