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Saiba Por que o Financiamento de Carros é um 

Péssimo Negócio 

 

Quer comprar um carro, mas não possui recursos financeiros para pagar à 

vista, o que fazer nesse caso? Financiamento?  

Ao longo deste artigo, você entenderá sobre como se dá o financiamento de 

carros, além disso, entenderá suas consequências, sejam elas positivas ou 

negativas. 

1) O que é o financiamento de Carros? 

No, Brasil o financiamento de carros é feito por bancos públicos e privados por 

meio do Crédito Direto ao Consumidor (CDC).  Para a realização de 

financiamentos, o cliente deverá apresentar-se apto para o cumprimento das 

obrigações financeiras frente à instituição, ou seja, deverá comprovar por meio 

de documentos que conseguirá arcar com a dívida - que geralmente tende 

a ser de longo prazo. 
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2) Sobre o Financiamento de Carros 

Passo a Passo  

 

Vamos entender melhor na prática de como se dá o financiamento de veículos: 

A. Escolhe-se o carro:  

a.  Novo: zero Km; 

b.  Seminovo: carros com até três anos de uso, teve apenas único 

dono e possui uma média de 20.000 Km rodados por ano;  

c. Usado: acima de três anos de uso; 

 

É importante observar que nessa fase ocorre não somente a escolha, 

mas também a análise do carro para se garantir maior segurança do 

bem que se está adquirindo. Essa verificação geralmente acontece 

quando se leva o veículo ao mecânico de sua confiança. 

 

B. Agora é o momento de pagar: o pagamento poderá ser realizado à vista; 

com cartão de crédito pessoal; e por financiamento parcial ou total do 

veículo (dando um valor de entrada e financiando o remanescente); 
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Continue lendo este artigo! Nele você vai aprender mais sobre o 

financiamento de carros e perceberá como a análise é prática e de fácil 

compreensão.  

3) Conheça os Financiamentos disponíveis no Mercado 

 Para financiar um carro é necessário recorrer às instituições financeiras 

(BANCOS) que disponibilizam linhas de créditos conforme o perfil do cliente. 

Temos como exemplos os seguintes clientes: para pessoas físicas, taxistas, 

empresas individuais e microempresas. 

 

Você poderá financiar por meio de: 

CDC – CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR 

Sobre a forma de empréstimo o cliente obterá seu carro, mas não poderá 

fazer qualquer tipo de negócio com o carro, pois ele estará alienado ao banco. 

Sendo assim, o carro está sob a posse do cliente que ainda não é dono do 

veículo, mas ao final dos pagamentos de todas as parcelas ocorrerá o fim 

desta alienação e terá plena propriedade do carro. 
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Geralmente esse tipo de compra é realizado por um intermediário: a agência 

de veículos (concessionária). 

Importantíssima observação é que o banco utiliza meios judiciais para 

executar o contrato, ou seja, a garantia de que ele não tenha prejuízo. Caso o 

cliente atrase até 3 prestações, o carro deverá ser obrigatoriamente 

devolvido ao banco, além disso, os valores pagos do financiamento não 

são devolvidos e por vezes quando o carro vai a leilão as dívidas geradas 

por ele são pagas pelo cliente.  

LEASING 

Aqui o cliente aluga o carro e paga o aluguel correspondente, porém o registro 

dele ainda estará no nome da empresa até que todas as prestações 

contratadas sejam pagas e assim o carro seja definitivamente do cliente. 

Geralmente esse tipo de compra é realizado por um intermediário: empresa de 

leasing (que ofereça esse serviço). 

 

CONSÓRCIO  

Nesta modalidade de financiamento, ocorre a reunião de pessoas que pagam 

mensalmente uma prestação já determinada pela administrada de consórcios e 

ao longo do prazo contratual, cada consorciado é comtemplado com uma carta 

de crédito individual para aquisição do carro. 
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As entregas de créditos ocorrem mensalmente através de lances e/ou 

sorteio, importante mencionar que a efetiva aquisição do bem não pode ser 

precisada, pois depende do comportamento do grupo que o indivíduo participa. 

Por exemplo: Em um grupo com 1.000 pessoas e prazo contratual de 72 

meses, ocorrerão em média 13 contemplações, sendo uma por sorteio 

(extração na loteria federal) e as outas pelos maiores lances (cuidado com a 

promessa de ofertas baixas de lances e a garantia de receber a carta de 

crédito). 

Geralmente esse tipo de compra é realizado por um intermediário: empresa de 

consórcios e bancos. 

Vale mencionar que durante a divulgação desse tipo de financiamento, os 

vendedores costumam dizem que: 

“Não há juros”  

 

Na verdade, ocorre sim a inclusão de algumas taxas como Fundo de reserva, 

Taxas Administrativas, Taxa Efetiva, etc., que podem levar ao 

encarecimento do bem em relação aos valores pagos durante o passar dos 

anos. Esta opção, talvez, possa atender a determinados públicos de 

investidores, porém deve-se ter em mente que o consórcio não te fornecerá o 

bem de imediato. 

*** Financiamento de Carros Para Pessoa física: 
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O financiamento de carros será submetido ao processo de análise de crédito 

pelo Banco e essa análise consiste geralmente em: 

 Apresentar rendimentos 3 vezes superiores ao valor da parcela (logo 

vamos aprender a fazer esse cálculo das parcelas). Aqui o cliente 

apresentará os três últimos contracheques ao banco, juntamente com 

outros documentos que mencionaremos abaixo. Ainda, para essa 

comprovação, costuma-se aceitar a participação do avalista que poderá 

complementar a renda daquele que está comprando o carro, 

compartilhando a responsabilidade de pagamento se o cliente não o 

fizer. 

Exemplo: Se o cliente deseja financiar um veículo, cuja parcela será de 

R$350,00, deverá comprovar ao Banco que possui renda bruta de no mínimo 

R$1.050,00.  

Esta renda, chamada de bruta, corresponde ao salário sem considerar os 

descontos em folha de pagamento. É importante observar que a análise poderá 

sofrer alterações, pois cada cliente possui características financeiras diferentes, 

podendo assim ser considerado para cálculos a renda líquida (descontos 

deduzidos no salário). 

Essa análise financeira possibilita maior segurança ao banco de que o cliente 

não vai ficar “apertado” para pagar mensalmente a parcela do financiamento 

do carro.  

 Apresentar que não possui restrição financeira: a inscrição do cliente 

em instituições serviços de proteção de crédito como SPC e SERASA, 

pode impossibilitar a compra. Pois, o banco busca garantias para que o 

contrato seja cumprido, ou seja, não haja inadimplência. Além disso, a 

existência de outras dívidas demonstra, em certa medida, o 

comprometimento de renda do cliente. 
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 Apresentar Documentos Pessoais: Identidade, CPF, Comprovante de 

Residência e Referências pessoais, Outros. 

 

*** Financiamento de Carros Para Taxistas 

As linhas de créditos disponíveis para esse público, geralmente, tende a 

possuir alguns diferenciais: 

Para taxistas, por exemplo, há o amparo financeiro junto à FAT (Fundo de 

Amparo ao Trabalhador) que incentiva a renovação de frota de veículos de 

taxis. Sendo assim, o taxista terá acesso às taxas diferenciadas, porém deve-

se observar que há requisitos básicos, como por exemplo: poderá financiar até 

90% do valor do carro; estipulação de valor máximo para o financiamento de 

R$60.000,00 (em média); parcelamento em até 60 meses e carência de 

pagamento de 3 meses - O Banco do Brasil disponibiliza esse crédito através 

do FAT Taxista. 

4) Altas taxas de Juros 

Continue lendo este artigo, agora vamos aprender a compreender melhor o 

comportamento das taxas de juros no financiamento de carros. 

Ao financiar um carro, você deve ter em mente que é necessário conhecer o 

valor da taxa de juros para simular o cálculo do financiamento. 

Quem determina o índice de taxas de juros? O Banco Central, e ele estipula 

limites, o que faz com que haja diferenciação de banco para banco na tentativa 

de melhor negociar com o cliente. 

No financiamento de carros, por exemplo, o cálculo da taxa de juros é 

composto, o famoso “juros sobre juros”! 
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Vamos ao exemplo prático: se pretende financiar um carro que custa 

R$30.000,00, no prazo de 60 meses, sem entrada e à taxa de juros de 2,01 % 

a.m. (ao mês), significa dizer que o valor do financiamento ficará em 

aproximadamente R$51.907,79. Gerando parcelas aproximadas de R$ 865,13. 

São R$21.907,79 de JUROS! Lembrando que o Valor Financiado é de: 

R$30.000,00 

 

Exemplo Hipotético de Financiamento de Carros * 

Valor 

Financiado 

Taxa de 

Juros 

Parcelamento 

em meses 

Entrada Valor das 

Prestações 

Valor 

Total do 

Contrato 

Total de 

Juros 

Pagos 

 

R$30.000,00 

2,01% 

a.m. 

 

60 meses 

 

R$00,00 

 

R$865,13 

 

51.907,79 

 

R$21,907,79 

Para fins de cálculos foram utilizadas as orientações financeiras do Banco Central*. 

 

Confira a metodologia, aqui utilizada, conforme as orientações do Banco 

Central do Brasil:  
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(Cálculo com juros compostos e capitalização mensal) 

 

 
Onde: 
n = Nº de Meses 
j = Taxa de Juros Mensal 
p = Valor da Prestação 
q0 = Valor Financiado 

 

Relembrando *** Com essa prestação aproximada de R$ 

865,13, como já aprendemos anteriormente, para financiar 

esse carro, o cliente deverá possuir renda bruta mínima 

de R$2.559,39. 

 

Agora percebemos que se compra apenas um carro, porém se 

paga quase dois!  

Qual a vantagem percebida? A maioria das pessoas quer o carro de imediato e 

muitas vezes não possuem recursos ou mesmo um planejamento para 

aquisição desse bem e o custo desse imediatismo é altíssimo. 

5) Desvalorização do Veículo e Custo Final 

Agora vamos entender um pouco mais sobre o financiamento de carros e sua 

desvalorização no tempo, a chamada depreciação! 

Depreciação é a desvalorização, ou seja, redução de preço de um bem em 

relação à sua existência, qualidade, estado apresentado, entre outros. 



 

Studio Nery - Consultoria e Desenvolvimentos Empresariais 

Home Office/E-Commerce  

gestor.nery@gmail.com 

CNPJ 25.476.825/0001-08 

 

 

Nesse sentido, a depreciação de carros acontece de forma rápida, 

chegando geralmente a 20% ao ano. A cada ano seu carro valerá menos! 

Como por exemplo: Você vai adquirir um veículo que custa hoje R$30.000,00, 

após um ano de uso ele valerá em média R$6.000,00 a menos, ou seja, terá 

seu valor avaliado em aproximadamente R$24.000,00. Vale lembrar que, essa 

taxa trata-se de uma referência legal (Instrução Normativa da Receita Federal), 

e que poderá sofrer alterações de acordo com a tabela FIPE (Fundação 

Instituto de Pesquisas Econômicas). 

O que esta desvalorização tem a ver com o financiamento de carros? Continue 

lendo este artigo para observar essa questão. 

Aí é que percebemos que financiar é um péssimo negócio! 

Volte ao tópico de número 4 deste artigo, “Alta Taxa de Juros”, confira o valor 

do investido no carro financiado, conferiu? Naquele exemplo, um carro de 

valor R$30.000,00 subiu para R$51.907,79. Agora vamos pensar juntos, o 

carro não valoriza ao longo tempo, pelo contrário, ele desvaloriza e muito! 

Ainda com nosso exemplo, esse veículo ao longo de 5 anos, prazo que foi 

financiado, haverá depreciado em média R$10.000,00, ou seja, esse carro 

valerá em média R$20.000,00 e o cliente terá pagado, ou melhor, perdido 

31.907,00. 
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Além disso, devemos considerar fatores econômicos que podem desfavorecer 

ainda mais o financiamento de carros, como a inflação. 

A taxa de inflação traz a instabilidade nos preços, por isso a contratação de 

linhas de créditos poderá ser limitada, fazendo com que esta fique ainda mais 

cara, resultando em aumento da taxa de juros. 

Trata-se de uma lógica em que se paga para comprar o carro! 

Nesse momento, percebemos que fatores como a alta taxa de juros e taxa de 

depreciação são vias que não favorecem o financiamento de carros, pois são 

contrárias às finanças pessoais que visam à manutenção da renda pessoal. 

6) Conclusão  

Percebe? O financiamento de veículos é um péssimo negócio?  

Um dos princípios da administração financeira pessoal é o Planejamento! 

 

Devemos levar em consideração as mais variadas realidades de cada 

indivíduo, pois cada um possui sonhos e metas, mas a ideia de poupar é 

eficaz, porque você “foge dos juros”. Considerando o caso hipotético para 
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compra de um veículo no valor de R$30.000,00, durante o prazo de 5 anos, o 

valor mensal investido será de R$500,00.  

Cabe ressaltar que na medida em que houver os sucessivos aumentos 

salariais ao decorrer do tempo, de igual modo, deve-se acrescentar o 

percentual sobre o valor poupado mensalmente, pois o dinheiro possui 

valor no tempo!  

 

Um dos grandes vilões que motivam cada cliente a financiar um carro é o 

imediatismo em que tudo deve ser adquirido “pra ontem”; o consumismo 

exacerbado, pois geralmente não se analisa a real necessidade do bem; e por 

fim, a ausência da constante conscientização seja pela falta de conhecimento 

ou reeducação financeira. 

 Através de planejamentos, conclui-se que, a organização das finanças 

pessoais (dadas por metas pessoais) é a melhor maneira para adquirir um 

carro. Pois, assim como o financiamento de carros tende a durar em média de 

4 a 6 anos, pode-se “juntar dinheiro”, durante esse mesmo tempo para 

então, depois adquirir o bem. Além disso, com o “dinheiro na mão” possui-se 

maior poder de negociação com descontos atrativos. 

A vida financeira deve se desenvolver para que ela seja sustentável e acima de 

tudo agregue valor à renda e aos bens adquiridos! 


