
Os próximos dias são o me-
lhor momento para comprar
um usado, desde que se tenha
dinheironamão.Ospreçosdos
modelos de segunda mão não
devemcairmais,segundoespe-
cialistas.Eháriscodeaumento
a partir do início de setembro,
se o governo federal não pror-
rogar a redução do IPI para os
zero-km. Caso issonão ocorra,
o benefício será encerrado no
dia31deagosto.

PresidentedaFederaçãoNa-
cionaldaDistribuiçãodeVeícu-
los Automotores (Fenabrave),
Flavio Meneghetti acredita
que, se a alíquota do IPI voltar
aos patamares anteriores, os
preçosdosusadosvãoacompa-
nhar imediatamente a tendên-
ciadereajustedosnovos.

Já o consultor da ADK Auto-
motive Paulo Roberto Garbos-
sa acredita que, mesmo com a
volta do IPI integral, os valores
dosusadosnãodevemsubirno
primeiro momento. De acordo
comele,mesmoqueoreajuste
ocorra,serábemmenorqueno
caso dos novos. “Mas se o con-
sumidor está planejando com-
prarumusado,devefazerago-
ra”, aconselha o especialista.
“Afinal, chance de reajuste
sempreexiste.”

Garbossa afirma que o ideal
équeointeressadofechenegó-
cioapenassetiverdinheiroem
caixa e se não precisar dar ou-
tromodelodesegundamãona
troca.“Nomomento,aslojases-
tãopagandomuitopoucopara
quemprecisatrocar”,diz.

Deacordocomosespecialis-
tas, não foi apenas a redução
do IPI para os modelos novos
que derrubou os preços dos
usados.“Oacessoaocréditoes-
tá difícil e, atualmente, apenas
30% dos pedidos de financia-
mento para a compra de usa-
dos estão sendo aprovados”,
diz Meneghetti. “Quando pode
pagar à vista, o cliente sempre
vai pedir um desconto maior”,
afirmaGarbossa.
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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$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

–1.900
–5.300
–2.700
–2.500
–2.600
–2.900
–3.200
–3.000
–5.800
–2.300
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ChevroletClassic2010
CitroënC4PallasGLXAutomático2010
FiatPalio1.4Attractive2011(ar,dir.,trioelétrico)
FordFiesta1.62009(ar,dir.,trioelétrico)
HondaFit1.4LX2009
NissanTiidaS2008
Peugeot2071.4XR2011
RenaultLoganAuthentique1.68V2009(ar,vidros)
ToyotaCorollaXLAutomático2008
VolkswagenGolG51.02010

VARIAÇÃO (%)

Preços
devemficar
estáveis

Dicas para uma boa compra

COMPAREOSPREÇOS

Aprimeirarecomendaçãoan-
tes de fechar negócio e fazer
contas para saber se o custo to-
taldoveículocabenoorçamen-
to mensal. Se a compra for fi-
nanciada, o valor das parcelas
não deve comprometer mais
do que 25% da renda.

“Obrasileiroagemuitonaba-
sedo‘SeDeusquiservaidarcer-
to’, e isso está errado”, afirma o
professordematemáticafinan-
ceira José Dutra Sobrinho, da
Fundação Instituto de Pesqui-
sas Contábeis, Atuariais e Fi-
nanceiras (Fipecafi).

O correto, de acordo com ele,
éfazerum orçamentodomésti-
co detalhado, incluindo até os
pequenos gastos. “Cinema, es-
tacionamento, barzinho... So-

mando tudo, o consumidor vai
ver que eles comprometem
uma grande parcela da renda.”

O professor também reco-
menda evitar financiamentos
comprazosmuitolongosepes-
quisar as taxas de juros. “No to-
tal, a diferença pequena se tor-
na muito grande.”

A compra realizada em esta-
belecimento comercial (con-
cessionáriaselojas)éregidape-
lo Código de Defesa do Consu-
midor, que permite resolver
eventuaisproblemasdemanei-
ramenos burocráticaque oCó-
digo Civil, utilizado nos negó-
cios entre pessoas físicas.

Conforme a assessora técni-
ca do Procon–SP Leila Cordei-
ro,oconsumidordevefazer um

levantamento para saber se o
veículotem multas, se está alie-
nado ou com algum bloqueio.

Para a checar a mecânica e o
estado geral do carro, deve-se
exigir o certificado de inspeção
técnica.Oserviçodeveserpago
pelo vendedor – particular ou
loja –e custa deR$ 100a R$ 120.

Fechado o negócio, o veículo
tem garantia de 90 dias. Caso
surjaalgumproblemanessepe-
ríodo, o vendedor tem 30 dias
para providenciar o reparo. “Se
houvervíciooculto,oprazopas-
saacorrerquandoodefeitosur-
gir”, diz Leila.

Ela recomenda documentar
tudo,depreferênciananotafis-
cal. “É a prova do consumidor
em caso de problema.”

MODELO

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

–13,3
–9,2

VARIAÇÃO (R$)

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

Santosse
animoucom
opreçodo
usadoe
levouPalio
paracasa
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