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EPITACIO PESSOA/AE

Preços
devem ficar
estáveis
FOTOS: SERGIO CASTRO/AE

Dicas para uma boa compra
Aprimeirarecomendaçãoantes de fechar negócio e fazer
contas para saber se o custo totaldoveículocabenoorçamento mensal. Se a compra for financiada, o valor das parcelas
não deve comprometer mais
do que 25% da renda.
“Obrasileiroagemuitonabasedo‘SeDeusquiservaidarcerto’, e isso está errado”, afirma o
professordematemáticafinanceira José Dutra Sobrinho, da
Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, Atuariais e Financeiras (Fipecafi).
O correto, de acordo com ele,
é fazer um orçamento doméstico detalhado, incluindo até os
pequenos gastos. “Cinema, estacionamento, barzinho... So-

mando tudo, o consumidor vai
ver que eles comprometem
uma grande parcela da renda.”
O professor também recomenda evitar financiamentos
com prazosmuito longose pesquisar as taxas de juros. “No total, a diferença pequena se torna muito grande.”
A compra realizada em estabelecimento comercial (concessionáriaselojas)éregidapelo Código de Defesa do Consumidor, que permite resolver
eventuaisproblemasdemaneira menos burocrática que o Código Civil, utilizado nos negócios entre pessoas físicas.
Conforme a assessora técnica do Procon–SP Leila Cordeiro, o consumidor devefazer um

levantamento para saber se o
veículo tem multas, se está alienado ou com algum bloqueio.
Para a checar a mecânica e o
estado geral do carro, deve-se
exigir o certificado de inspeção
técnica.O serviço deve ser pago
pelo vendedor – particular ou
loja – e custa de R$ 100 a R$ 120.
Fechado o negócio, o veículo
tem garantia de 90 dias. Caso
surjaalgumproblemanesseperíodo, o vendedor tem 30 dias
para providenciar o reparo. “Se
houvervíciooculto,oprazopassaacorrerquandoodefeitosurgir”, diz Leila.
Ela recomenda documentar
tudo,depreferênciananotafiscal. “É a prova do consumidor
em caso de problema.”

COMPARE OS PREÇOS
MODELO

Em 30/5

Em 28/6

Em 17/8

VARIAÇÃO (%)

ChevroletClassic2010
CitroënC4PallasGLXAutomático2010
FiatPalio1.4Attractive2011(ar,dir.,trioelétrico)
FordFiesta1.62009(ar,dir.,trioelétrico)
HondaFit1.4LX2009
NissanTiidaS2008
Peugeot2071.4XR2011
RenaultLoganAuthentique1.68V2009(ar,vidros)
ToyotaCorollaXLAutomático2008
VolkswagenGolG51.02010

R$20.900
R$43.800
R$31.400
R$27.000
R$38.400
R$32.000
R$29.200
R$25.000
R$43.500
R$25.100

R$20.000
R$42.300
R$30.000
R$26.000
R$36.600
R$32.000
R$29.000
R$22.900
R$40.300
R$24.100

R$19.000
R$38.500
R$28.700
R$24.500
R$35.800
R$29.100
R$26.000
R$22.000
R$37.700
R$22.800

–9,1
–12,1
–8,6
–9,3
–6,8
–9,1
–11
–12
–13,3
–9,2

VARIAÇÃO (R$)
–1.900
–5.300
–2.700
–2.500
–2.600
–2.900
–3.200
–3.000
–5.800
–2.300

PREÇOS MÉDIOS PEDIDOS POR LOJAS DA CAPITAL; LEVANTAMENTO FEITO PELA REPORTAGEM

Santos se
animou com
o preço do
usado e
levou Palio
para casa

Os próximos dias são o melhor momento para comprar
um usado, desde que se tenha
dinheironamão.Ospreçosdos
modelos de segunda mão não
devemcairmais,segundoespecialistas.Eháriscodeaumento
a partir do início de setembro,
se o governo federal não prorrogar a redução do IPI para os
zero-km. Caso isso não ocorra,
o benefício será encerrado no
dia 31 de agosto.
PresidentedaFederaçãoNacionaldaDistribuiçãodeVeículos Automotores (Fenabrave),
Flavio Meneghetti acredita
que, se a alíquota do IPI voltar
aos patamares anteriores, os
preçosdosusadosvãoacompanhar imediatamente a tendência de reajuste dos novos.
Já o consultor da ADK Automotive Paulo Roberto Garbossa acredita que, mesmo com a
volta do IPI integral, os valores
dosusadosnãodevemsubirno
primeiro momento. De acordo
com ele, mesmo que o reajuste
ocorra,serábemmenorqueno
caso dos novos. “Mas se o consumidor está planejando comprarum usado,devefazer agora”, aconselha o especialista.
“Afinal, chance de reajuste
sempre existe.”
Garbossa afirma que o ideal
équeointeressadofechenegócio apenas se tiver dinheiro em
caixa e se não precisar dar outro modelo de segunda mão na
troca.“Nomomento,aslojasestão pagando muito pouco para
quem precisa trocar”, diz.
Deacordocom osespecialistas, não foi apenas a redução
do IPI para os modelos novos
que derrubou os preços dos
usados.“Oacessoaocréditoestá difícil e, atualmente, apenas
30% dos pedidos de financiamento para a compra de usados estão sendo aprovados”,
diz Meneghetti. “Quando pode
pagar à vista, o cliente sempre
vai pedir um desconto maior”,
afirma Garbossa.

