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Usado cabe no bolso
Comoospreçosdespencaram, seminovossão
ótimaoportunidadedenegócioparaquemnão
precisadaroutrocarrodesegundamãonatroca

Com o preço dos usados des-
pencando, o momento não é
bom para quem pretende trocar
o modelo de segunda mão por
outro mais novo ou mesmo um
zero-km. Mas se a ideia é com-
prar um carro rodado, seja à vis-
ta ou a prazo, a hora é excelente.

DesdeareduçãodoIPIparaos
zero-km o preço dos usados,
que já estava em declínio, vem
despencando. Entre os dias 23
de maio, logo após anúncio da
medida, e 22 de junho, a depre-
ciação média dos veículos fabri-
cados de 1998 a 2011 foi de 3,7%,
segundo o InformEstado, res-
ponsávelpela pesquisade preço
publicadas às quartas-feiras no
JC (confira das páginas 15 a 25).
Em alguns casos, a redução no
período beira os 17%.

Para quem pode pagar à vista,
há boas oportunidades. Após
muita pesquisa, o autônomo
Ivan Marcos veio de Cajamar à
capital comprar um Toyota Co-
rollaSE-G2003.PagouR$26mil,

ou R$ 3,6 mil abaixo da média
apuradapelo jornal. “Preferi um
carro mais antigo e com confor-
to. Os preços estão bons.”

Mas há vantagens também a
prazo. O operário Tiago Santos
resolveu deixar de andar a pé e,
apósumtemposemcarro,levou
para casa um Fiat Palio 1.0 EL
2002 por R$ 9.900. “Os preços
dos usados caíram muito e eu
adorei. Ônibus nunca mais.”

O cantor sertanejo Carlos Por-
ceno é outro que apostou no fi-
nanciamento para presentear o
filhoCristian,queacabadecom-
pletar 18 anos, com um Fiat Sie-
na 1.0 Fire 2005. Ele diz que fez
umbomnegócio.“Deram8%de
desconto e alguns acessórios.”

Já para quem pretende trocar
o usado por outro mais novo a
coisa complica. A cabeleireira
Cláudia Bandeira queria vender
seuPalio1.0 Fire2004ecomprar
um carro zero-km, mas mudou
de ideia ao constatar os valores
oferecidos pelas autorizadas no

seu Fiat. “Queriam dar R$ 9 mil.
Ele vale R$ 13 mil na tabela.”

Ela também se assustou com
os preços dos novos, onerados
por despesas como emplaca-
mento e documentação. “Um
Uno básico sai por R$ 27 mil e o
Gol, por até R$ 33 mil”.

Cláudia estava prestes a levar
um Voyage 2009, por R$ 22 mil,
mashesitavaporque ocarro não
tem ar-condicionado e direção
hidráulica. “A redução do IPI es-
tá acabando e fico ansiosa por
ter de decidir logo”, diz.

O economista Luiz Jacobsen
quer dar seu Vectra 2011 na tro-
ca por outro usado. Desconten-
te com as ofertas das autoriza-
das, ele recorreu às lojas inde-
pendentes. “Na Ford dariam só
R$ 30 mil no meu carro para em-
purrar um Fusion antigo.” Ele se
animou com um Hyundai ix35
2011 a R$ 85 mil. “Ao menos ofe-
receram R$ 35 mil no Vectra.”
BelisaFrangione,DiegoOrtize
ThiagoLasco

Marcospreferiu
pegarumusado
equipadodoque
um0-km‘pelado’.
Cláudia(àesq.)
desistiudonovo
porcausados
custosextras
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