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INTRODUÇÃO
Financiar um carro é uma decisão que exige certo
equilíbrio na linha tênue entre a felicidade de poder
adquirir um bem próprio e a decepção de não
conseguir mais arcar com as parcelas do veículo. E é
exatamente sobre o peso dessa questão que iremos
abordar esse e-Book, para que você saiba tudo sobre
Financiamento
e
possa
seguir
tranquilo
tendo
conhecimento sólido sobre esse assunto.
Se financiar um veículo ainda é algo muito distante
para você, saiba que segundo um estudo feito no
primeiro
trimestre
desse
ano
pela
Federação
Brasileira de Bancos (Febranban), em comparação ao
ano de 2018, houve um aumento de 3,5% no
financiamento de veículos. Isso significa exatos
21.666 números de transações feitas a mais que em
2018.
E na realidade o que eu quero que você tenha em
mente com esses números é que mesmo que seja
apresentado um cenário negativo em relação a
financiar um veículo, os indicativos mostram que
devido ao aumento de profissionais autônomos,
adquirir um bem pode ser mais fácil do que você
imagina.
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Mas é claro que é necessário prestar muita atenção e
ficar ligado em cada detalhe, principalmente em
relação aos procedimentos jurídicos que você estará
sujeito ao tomar essa decisão.
Primeiro é interessante você ter seus objetivos claros
e ter tudo anotado para definir qual caminho deve
seguir. Será que é um bom momento? Você está
disposto a separar todo mês determinada quantia e
preparado para caso ocorra imprevistos? Está seguro
e ciente sobre a forma que irá financiar o veículo?
Bom, sei que de primeiro momento essas perguntas
poderão te assustar e fazê-lo repensar sobre se ainda
consegue seguir em frente com essa ideia. Mas a boa
notícia é que você já deu o primeiro passo por ter
clicado nesse e-Book, então a minha missão com você
agora é te passar o máximo de informações para que
no final, já esteja pronto para responder o que te
perguntei no título desse livro; Financiar um carro,
você está pronto?
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O QUE É UM
FINANCIAMENTO
Apesar de ser um tema bastante conhecido, não
possui muita informação disponível na internet para
que você possa estudar e ir a fundo nesse assunto,
por isso antes de qualquer coisa é importante que
você saiba o que é um financiamento.
Financiar um veículo nada mais é que parcelar o valor
de uma compra de um automóvel que você não
conseguiria efetuar o pagamento à vista. Entretanto,
para isso, você precisa calcular uma quantia como
entrada, verificar os juros, taxa, multa, além de muitos
outros procedimentos que iremos ver mais para frente
e são imprescindíveis na hora de acordar esse tipo de
contrato.
A partir do momento que você decide assumir esse
compromisso,
a
responsabilidade
quanto
ao
pagamento e cumprimento dos acordos será toda e
exclusivamente sua, então tome cuidado para não
receber uma carta do Serasa em sua casa com
notícias ruins, como por exemplo o seu nome em
restrição.
O requisito básico para que você consiga a aprovação
para começar o seu financiamento, é o Score do
Seara. No momento você precisa comprovar que
conseguirá cumprir com todo o valor do veículo até o
final do acordo e assim o banco poderá verificar se
você está apto para sair com a chave do veículo nas
mãos.
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Então para que você não se decepcione ao se deparar
com uma série de restrições do banco quando for
procurar
sobre
financiamento,
é
extremamente
importante que você esteja informado antes e procure
informações seguras sobre cada procedimento e
principalmente do Banco que irá confiar sua
assinatura.
Além disso é preciso ter todos os seus documentos
regularizados e ter a consciência de que a partir de
agora você terá um veículo e um carnê em mãos e a
cada pagamento você estará mais próximo de ter seu
bem quitado.
Uma opção e muito relevante, é você entrar em
contato diretamente com o banco que você está
interessado em financiar o carro. Anote tudo que
estiver em dúvida, procure comparar os bancos e
fazer uma lista sobre como será a sua situação
financeira para daqui uns 3 anos, assim você terá uma
segurança financeira.
É importante saber em que momento sua vida está,
pois se esse é o melhor momento para arcar com essa
decisão, vá em frente e não prolongue.
Pergunte para amigos, familiares ou conhecidos que
já passaram por essa situação e que possam te
ajudar, principalmente com indicações.
No começo as ofertas serão ótimas e parecerão
seguras, mas é aí que você pode deixar se levar pela
emoção de comprar um carro e cair na furada de não
se atentar aos juros, multa e custos jurídicos
adicionais.
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Para que não aconteça nada que vá afetar
significativamente a sua vida financeira, você pode
pesquisar Simuladores Online que poderão te dar o
valor de quanto mais ou menos será a taxa de juros
daqui um tempo.
Na simulação você terá que saber qual o valor do
veículo que quer financiar, qual valor pretende dar
como entrada, qual a taxa de juros (essa que terá que
ser pesquisada) e qual o prazo do financiamento, ou
seja, por quantas vezes você deseja que esse valor
seja dividido.

Além disso, é importante saber que ao financiar um
carro, o banco terá que saber de todas as informações
possíveis.
Com
isso,
se
prepare
para
poder
apresentar um bom perfil com renda fixa, um score no
serasa positivo e relações comerciais no mercado que
sejam favoráveis em seu nome. Dessa forma, a
aprovação será muito mais rápida.
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O CONTRATO
Mais do
veículo,
envolve
jurídica.
pouco.

que saber sobre o que seria financiar um
você tem que estar ciente sobre tudo o que
esse processo, seja em questão social ou
É preciso estar atento e todo cuidado e

O fato de reforçar a cautela é por sabermos como é
difícil quando a pessoa não consegue mais arcar com
o financiamento e precisa recorrer a outros meios
para não ficar com o nome em restrição ou até para
não perder o veículo.
Como somos um escritório de cobrança e lidamos com
clientes inadimplentes por financiamento de veículos
todos os dias, sabemos que a principal causa de todo
o desconforto de ter que negociar durante dias ou até
meses é pelo fato da falta de atenção nos encargos do
contrato.
Saber a quantidade de parcelas, qual serão os juros,
multa e custos jurídicos são essenciais para que não
aja surpresas posteriormente e você não precise
negociar o valor das parcelas em atraso.
istem cláusulas no contrato que você pode utilizar
caso tenha algum problema e você poderá utilizar até
durante a negociação com o banco. Informação nunca
é demais e nesse caso, quanto mais argumento tiver,
melhor.
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Exemplo:
Há diversos tipos de contratos e financiamentos, pois
isso irá depender de cada banco. É importante estar
ligado às mudanças e aos indicadores de cada
financeira, pois quando precisar entrar em contato,
ela terá que estar apta e atingir as suas expectativas
de assistência.
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VALE A PENA?
Bom, se você escolheu ler esse e-Book é porque
provavelmente ainda não se sente seguro quanto ao
peso da decisão de financiar um veículo, mas não se
preocupe. É extremamente normal e saudável debater
sobre esse tema e ampliar o conhecimento antes de
dar uma resposta final.
Na realidade quem decidirá se valerá ou não a pena é
você. Isso depende das suas escolhas, metas e
objetivos. O que é mais importante para você no
momento? Você conseguirá arcar com um valor
mensal sem implicar na sua situação financeira?
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Se as respostas forem positivas, você provavelmente
já está preparado para dar esse passo e financiar o
seu próprio veículo. Pense que além de ser
extremamente importante para que você tenha sua
independência, isso significa que o fluxo de energias
que
corre
na
sua
vida
está
prosperando
positivamente.
Após a fase de aprovação de documentos e processos
obrigatórios para passar o veículo de fato para o seu
nome, é necessário que ocorra certa disciplina para
que não aja transtornos com o valor do financiamento
logo após você ter acordado com o mesmo, ou seja, o
financiamento entrar em atraso.
Muitas vezes acreditamos que é o melhor momento,
mas ainda não sabemos se daqui pelo menos 1 ano
conseguiremos
arcar
com
o
mesmo
que
conseguiríamos hoje. Então é importante pensar no
futuro como algo próximo e se a sua realidade até o
final do financiamento for algo incerto, é melhor
pesquisar e revisar suas escolhas um pouco mais.
A
realização
dessa
pesquisa
estará
atrelada
diretamente na Educação Financeira em sua vida. Isso
nada mais é que fazer uma análise sobre como você
lida com o que entra e sai do seu bolso. Você pode
observar, antes de tudo, como você enxerga seu
dinheiro, quais suas metas e como investe.

Temos um e-Book com o
conteúdo completo sobre isso,
você pode verificar aqui.
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COMO PLANEJAR A
COMPRA DO CARRO
Decidido que essa é a melhor opção, agora o segundo
passo é o planejamento. Adquirir um veículo é um
grande investimento e para isso é preciso ter um
controle financeiro como foco principal.
CONHEÇA SEUS GASTOS
Primeiro de tudo é importante que
você conheça seus gastos para
descobrir exatamente para onde
seus rendimentos estão indo.
Anote tudo seja em papel, bloco de notas do celular
ou até em uma planilha do Excel, mas especifique
tudo o que você consome para deixar o cenário mais
claro.

MUDE SEUS HÁBITOS
Com tudo sob controle e tendo
noção dos possíveis riscos, o
próximo passo é mudar seus hábi
tos em todos os âmbitos da sua vida. Pode começar
dentro de casa com as contas de luz e água, com
transporte, lazer e até mesmo com suas dívidas, se
tiver.
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É importante estabelecer um teto de gastos para cada
situação cotidiana que acontecer e seguir o máximo
que conseguir, assim você poderá controlar a sua
situação financeira e ver o que está gerando resultado
de imediato ou não.

MONITORE OS RESULTADOS
Como dito anteriormente, esses
passos servirão para que você
esteja seguro nessa decisão e
saiba o que está dando certo e
onde
tem
que
alterar
algo.
Monitore
e
compare
os
su
an
d çoas s, saesrsãiom maasi s e
mfuedt iavnaçsa e
s
r e s u l t a d o s , a s s i m a sr em
u ldt a
s eertãaos m
te ajudarão a traçar m
p aarias oesf ept irvóaxsi meo st emaejsuedsa.r ã o
a traçar metas para os próximos
L e v e e m c o n t a a s u ameevsoelsu.ç ã o , a m o t i v a ç ã o p o d e r á t e
ajudar a trazer resultados mais satisfatórios e
projetar metas maiores, não limitando seus objetivo

a

Feito o planejamento, é importante que você saiba
qual carro está procurando.
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COMO ESCOLHO O
MELHOR CARRO?
Para formalizar uma compra de um veículo, você já
sabe que é necessária muita pesquisa e planejamento.
Mas além disso, é importante lembrar da manutenção,
do seguro, do IPVA e gastos como o consumo de
combustível, por exemplo. Tudo isso deve ser
contabilizado no orçamento para que não seja
surpreendido negativamente no futuro
O primeiro passo é pensar nas necessidades, o carro
precisa de um porta malas grande, um espaço maior
no veículo e um bom consumo? Essa é a hora de
esquecer dos desejos e focar no que realmente é
necessário, pois pode ser que você só queira um
veículo para se locomover com mais facilidade e não
precise
de
tantas
qualidades
que
irão,
consequentemente, aumentar o valor.
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Verificar o orçamento é o próximo passo, ter em
mente quanto está disposto a pagar para montar uma
simulação é muito importante, assim você poderá
verificar de forma efetiva qual a sua situação
financeira para não correr riscos.
Além disso, pesquisar deve ser primordial. Há muitos
carros que possuem um preço baixo, mas a
manutenção é elevada ou não possuem um bom
consumo, ou seja, gastam muito combustível. Então é
extremamente importante se atentar a todos os
detalhes para que a compra seja positiva em todos os
âmbitos.
Tendo em vista todas as opções e verificando as que
melhores se adequem aos seus objetivos, você estará
pronto para adquirir o seu veículo e sentir de perto a
sensação de dever cumprido.
Bom, espero ter te ajudado sobre Financiamento de
veículos e esclarecido todas as questões que você
tinha a respeito desse tema. Mantendo a organização,
seguindo esses passos e esclarecendo seus objetivos,
você ficará mais próximo de uma compra que seja
satisfatória.
Adquirir um veículo não é brincadeira, mas também
não é um bicho de sete cabeças. Então não desanime,
estando ciente de todos os procedimentos e sendo
positivo, você alcançará metas que antes não
estariam dentro da sua realidade.
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