
O custo-benefício 
em adquirir um carro 

por assinatura

Só quem dirige um 
automóvel sabe o 
prazer da liberdade de 
ir e vir, no dia e hora 
que melhor convier, e 
no conforto particular 
do seu carro

Voltando um pouco no 
tempo, ter um veículo era 
sinônimo de status, assim 

como ter uma linha telefônica 
e, principalmente, ter uma casa 
própria. Vindo mais prá cá, há 
mais ou menos 30 anos atrás, 
o carro ainda representava um 
excelente bem material, onde 
servia, inclusive, como entrada 
para aquisição de um imóvel.

Contudo, um outro modelo 
de negócio chegou para revolu-
cionar a forma de se relacionar 
com o carro. Há pelo menos 
cinco anos, o carro por assina-
tura é uma forma de aquisição 
de um automóvel pagando-se 
um valor mensal por um tempo 
determinado. Nessa leitura, fica 
o questionamento, então, entre 
a diferença de assinar um carro 
ou comprar.

Há empresas, como as locado-
ras que conseguem comprar o 
veículo com desconto, ou mesmo 
as próprias montadoras, obtendo 
vantagens em ter custos diluídos 
na sua estrutura. Logo, com um 
custo menor, conseguem ofere-
cer uma mensalidade atraente 
para o cliente. No entanto, é 
imprescindível fazer a conta 
e ver se bate, porque tudo vai 
depender também do modelo, 
do ano e de outras variáveis para 
entender se, matematicamente, 
vale a pena ou não.

Com a compra de um veículo, 
os custos atrelados a ele vem 
de carona com o comprador. 
Despesas com IPVA, licencia-
mento, seguro e manutenções 
são premissas para dirigir, além 
da questão em manter o carro 
em perfeitas condições dos 
seus principais componentes 
para rodar com segurança. 
No caso de veículos novos há, 
ainda, despesas com empla-
camento.

No entanto, com a vida cada 
vez mais agitada das pessoas 
– principalmente aquelas que 
vivem em grandes metrópoles 
–, exige-se um tempo para 
realizar uma revisão, mesmo 
que básica, como troca de óleo, 
filtros e pneus. Nesse contexto 
ainda entram eventuais des-
gastes, que podem ser mais 

complexos e demandar mais 
tempo do motorista que, en-
tão, deve encostar o veículo e 
realizar os reparos necessários. 
Inclusive, há a possibilidade de 
um carro reserva nos dias em 
que o cliente ficar sem o veículo.

Pensando na comodidade 
desse grupo de condutores, a 
modalidade de carro por assina-
tura é uma excelente opção, pois, 
ao adquirir um veículo nessas 
condições, o motorista paga um 
valor mensal à locadora, e todos 
os gastos com manutenção, im-
postos e taxas ficam por conta 
do locatário. É pegar o carro, 
abastecer e cuidar de outras 
coisas mais importantes na vida. 
Porém, tudo requer cautela. 

Ainda precisa ser um mo-
torista atento, pois as multas 
adquiridas no período em que 
o condutor estiver com o carro, 
ele quem deverá arcar com as 
mesmas. Além disso, o carro 
deve ser mantido em perfeitas 
condições de aparência, como 
na aquisição do mesmo junto à 
locadora. Eventuais descuidos, 
como riscos, amassados e man-
chas também serão cobrados do 
motorista. 

Em casos de acidentes de trân-
sito, a taxa de franquia também 
será arcada pelo condutor do 
veículo para acionamento do se-
guro. Nesse caso, na contratação 
da assinatura, deve ser analisada 
a cobertura do seguro, resguar-
dando-se de surpresas desagra-
dáveis em caso de sinistro.

Pagar uma assinatura de um 
automóvel, ao invés de com-
prá-lo, também pode ser mais 
atraente do ponto de vista do 
mercado atual, principalmente 
para quem dispõe do recurso 
para adquirir um carro à vista, 
pois, devido às elevadas taxas 
de juros, é mais negócio deixar o 
dinheiro investido e rendendo. O 
custo-benefício em adquirir um 
carro por assinatura é um tanto 
peculiar. 

Então, de um modo geral, a 
pergunta que fica para reflexão e 
entendimento das necessidades 
pessoais é, quanto vale o seu 
tempo? Ou seja, quanto você 
valoriza não ter que se preocupar 
com questões burocráticas que 
tomam boa parte do dia. Em 
casos em que o tempo que sobra 
é aquele de reabastecer, o carro 
por assinatura é uma excelente 
opção de escolha.
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D - Formação Profissional
O iFood, empresa brasileira de tecnologia, firmou uma parceria com a 
EBAC, líder em cursos online de capacitação e formação profissional, 
para oferecer 350 bolsas de estudos aos entregadores parceiros. Com 
investimento de R$ 1 milhão, a iniciativa permite que os entregadores 
escolham mais de 130 cursos do portfólio da instituição, incluindo 
programas nas áreas de design, software, programação, digital, 
marketing, audiovisual, moda, games e negócios. Para ser elegível à 
bolsa, o entregador deve estar ativo na plataforma do iFood há pelo 
menos três meses e não ter recebido outra bolsa para educação nos 
demais programas oferecidos pelo iFood Decola. Inscrições: (https://
ebaconline.com.br/sale/ifood).

E - Complexo Aeroportuário  
A GRU Airport, concessionária que administra o Aeroporto Interna-
cional de São Paulo, em Guarulhos, registrou em junho a movimen-
tação de 2,6 milhões de passageiros. Já o Terminal de Cargas (Teca) 
teve um total de 26,8 mil toneladas transportadas no período. O 
aeroporto contabilizou 1,7 milhão de passageiros provenientes de 
voos nacionais, com uma média diária de 617 pousos e decolagens. 
Já o tráfego internacional foi responsável por 34,3% do volume 
total de passageiros transportados em junho, registrando 29,3 mil 
viajantes por dia. Atualmente, o aeroporto conta com 30 empresas 
nacionais e internacionais, operando regularmente para 38 destinos 
fora do país (https://www.gru.com.br/pt).

F - Startups e Scale-ups
A Vibra está criando o Vibra Ventures, um Corporate Venture Capital, 
para investir em startups e scale-ups. A iniciativa visa oportunida-
des e tecnologias inovadoras complementares à área de atuação da 
companhia ou ainda novos negócios, produtos e serviços. A Vibra 
disponibilizará R$ 90 milhões para o fundo e pretende acelerar e 
impulsionar processos de inovação aberta, estimulando áreas como 
transição energética, mobilidade, conveniência, varejo e meios de 
pagamentos. Os aportes serão realizados em negócios em estágio 
inicial (Mix Seed) e mais estruturados (Series A), objetivando um 
portfólio de oito a 12 empresas, além de participação em cotas 
de outros fundos setoriais, incluindo internacionais para acesso a 
mercados como do Vale do Silício e Israel. Inscrições: (https://www.
vibraenergia.com.br/inovacao).

A - Dignidade Íntima 
O programa Dignidade Íntima permanece com a distribuição de absor-
ventes para as estudantes da rede estadual durante o período das férias 
escolares, 11 a 25 de julho. Iniciativa pioneira da Secretaria da Educação 
do Estado de São Paulo que se tornou lei em março, atende cerca de 
1,3 milhão de estudantes em mais de 5 mil escolas, com investimento 
de R$ 65 milhões. É garantido a todas as estudantes o acesso ao item, 
independente da situação econômica da família. O programa investe na 
combinação entre oferta dos produtos de higiene íntima e formação dos 
profissionais das escolas e estudantes, para garantir acesso ao benefício. 
A compra dos materiais é realizada através do Programa Dinheiro Direto 
na Escola e os recursos são repassados anualmente, exclusivamente 
para o programa. 

B - Teatro para Executivos 
A capacidade de se dedicar ao momento, seja uma reunião, apresen-
tação de projeto, ou até mesmo um happy hour, é um importante 
ingrediente para o sucesso profissional, principalmente na área cor-
porativa. Com o objetivo de aprimorar essas habilidades, o curso de 
Teatro para Executivos do Centro Universitário FAAP já formou mais 
de 2.500 alunos desde 2008. A partir das técnicas de artes cênicas, o 
programa habilita o profissional para obter um bom desempenho com 
o uso daquilo que o teatro tem de único: o exercício da presença. Duas 
turmas estão abertas para agosto. Inscrições: (https://www.faap.br/
teatro-executivo/). São oito aulas, uma por semana, às segundas ou 
terças-feiras, das 20 às 23h.

C - Foco no 5G
A Surf Tech acaba de firmar parceria com a Rumo, maior operadora 
de ferrovias do país, para a implantação de uma rede de fibra ótica 
com foco em 5G. São 14 mil quilômetros de trilhos administrados pela 
concessionária. O objetivo é levar conectividade para municípios pre-
sentes nos nove estados brasileiros cortados pela malha sob concessão 
da empresa. O projeto prevê o investimento de R$ 1,5 bilhão, que serão 
captados via emissão de debêntures. A participação da Rumo se dá por 
meio da cessão do direito de implantação da fibra ótica na extensão da 
faixa de domínio de suas ferrovias. A rede foi projetada com capacidade 
para tráfego de até de 1 Exabps, ou seja, cerca de um bilhão de Gpbs. 
Isso significa que a rede pode ser um milhão de vezes mais potente do 
que um cabo submarino que conecta o Brasil aos Estados Unidos. Saiba 
mais: (https://www.surf.com.br/site/).

G - Arraial Julino 
O Mercado Municipal Paulistano (Mercadão), não poderia ficar de fora 
da tradicional Festa Julina. Nos próximos dias 30 e 31, das 10h às 16h, o 
local será palco de um grande arraial, com direito a muito forró, comidas 
e brincadeiras. São diversas opções de pratos e bebidas típicas como 
canjica, milho cozido, pamonha, pipoca, cachorro-quente, espetinhos de 
churrasco, vinho quente, quentão e doces. Para a diversão da criançada, 
as barraquinhas de pesca, boca de palhaço, e outras. A maior parte da 
renda será revertida para ONG’S e instituições. O evento, aberto gra-
tuitamente ao público, será realizado no estacionamento do Mercadão. 
Para mais informações: (http://mercadao.mercadospspe.com.br). 

H - Expo Empreendedor
Nos dias 16 e 17 de agosto, no Expo Center Norte, Pavilhão Amarelo, em São 
Paulo, acontece a Expo Empreendedor 2022, com a participação de mais de 
150 marcas e expositores, nacionais e internacionais dos segmentos de Servi-
ços, Franquias, Educação, Tecnologia, Saúde, Beleza, Entretenimento, entre 
outros. O evento é uma grande oportunidade de negócios para empresas de 
pequeno, médio e grande porte. Com o tema “Empreender ficou mais fácil”, 
o evento tem entrada gratuita ao público em geral. Além do Passaporte VIP 
para ter acesso às palestras, certificado, descontos exclusivos, entre outros 
benefícios. Mais informações em: (https://expoempreendedor.com.br).

I - Tech & Cheers
Aos profissionais e amantes de tecnologia, a Ambev tem um convite 
especial: vem aí o Tech & Cheers, o primeiro evento da companhia 
que vai unir todo seu ecossistema tech para uma experiência imersiva 
sobre inovação e, claro, tecnologia. O evento acontece no dia 3 de 
agosto, trazendo nomes de peso do mercado nacional e internacional 
para um dia inteiro de muita troca, aprendizado e networking, além de 
mostrar como a Ambev desenvolve e aplica a criatividade com foco em 
inovação dentro dos seus Hubs e do seu ecossistema. Com programação 
extensa e diversa sobre transformação digital, objetiva reconhecer as 
contribuições tecnológicas criadas no Brasil, dar visibilidade a talentos e 
projetar desafios e oportunidades da criatividade tecnológica no futuro. 
Inscrições gratuitas em: (https://www.ambevtechandcheers.com.br/).

J - Rotas Internacionais
Alinhada ao propósito de promover a inclusão aérea na América do 
Sul, com forte investimento internacional em 2022, a Viva Air anuncia 
o aumento de voos semanais nas rotas internacionais que ligam Buenos 
Aires e São Paulo a Medellín, e esta mesma cidade com Cancún; além 
de Buenos Aires com Bogotá. Desta forma, a companhia aérea ratifica a 
aceitação do modelo ‘Ultra Low Cost’ na região e os bons resultados das 
novas rotas internacionais que a Viva Air inaugurou este ano, e com as 
quais atingiu um total de 43 rotas domésticas e 13 internacionais rotas 
operadas na Colômbia. A empresa aumentou as frequências semanais das 
rotas Buenos Aires-Medellín, Buenos Aires-Bogotá para cinco e a rota 
São Paulo-Medellín para quatro semanais. Saiba mais: (www.vivaair.com). 
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O consumo nos lares bra-
sileiros registrou queda de 
3,47% em maio na compa-
ração com abril. Em relação 
ao mesmo período de 2021, 
houve alta de 0,39%. No 
acumulado do ano tem-se 
expansão de 2,02%. Os da-
dos foram divulgados pela 
Associação Brasileira de 
Supermercados (Abras). A 
queda da inflação em maio 
refletiu em menor variação 
nos preços da cesta de 
alimentos.

Segundo o vice-presiden-
te institucional da Abras, 
Marcio Milan, a expectativa 
é de que a redução do ICMS 
sobre os combustíveis, que 
impacta o frete, a queda 
do desemprego e os novos 
recursos que devem ser 
injetados na economia de-
correntes - a chamada PEC 
dos Benefícios - contribuam 
para o consumo nos lares. 

Segundo dados da Abras, 
o valor da cesta de 35 pro-
dutos de largo consumo 
(alimentos, bebidas, car-

O preço médio da cesta nacional passou de R$ 758,72 
em abril para R$ 765,82 em maio.
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Também houve expan-
são de 2,1% no volume 
embarcado. As im-

portações de produtos do 
agronegócio foram de US$ 
1,53 bilhão (+19,8%), com 
alta de 17,9% dos preços 
médios e 1,6% do quantum 
importado.

Os destaques de junho 
ficaram com as exportações 
recordes do complexo soja, 
carnes (frango e bovina) 
e café. O complexo soja, 
principal setor exportador 
do agronegócio brasileiro, 
alcançou registros recordes 
de US$ 8,06 bilhões em ven-
das externas, mesmo com 
queda do volume importado 
(-2,3%), em virtude do de-
sempenho da soja em grãos.

As vendas externas de 
carnes, segundo setor mais 
importante em exportações, 

Os destaques de junho ficaram com as exportações recordes do 
complexo soja, carnes (frango e bovina) e café.

Economia da 
China tem forte 
desaceleração

O crescimento econômico 
da China desacelerou no se-
gundo trimestre, destacando 
o colossal impacto de lock-
downs generalizados contra 
a Covid-19 e apontando para 
uma pressão persistente nos 
próximos meses diante de um 
cenário global cada vez mais 
sombrio. 

Os dados de sexta-feira 
(15) aumentaram os temores 
de uma recessão global, na 
medida em que as autorida-
des aumentam as taxas de 
juros para conter a inflação, 
ampliando as dificuldades dos 
consumidores e das empresas 
em todo o mundo, ao mesmo 
tempo em que enfrentam os 
desafios da guerra da Ucrânia 
e os problemas nas cadeias de 
abastecimento.

O Produto Interno Bruto 
(PIB) da China cresceu apenas 
0,4% entre abril e junho em 
relação ao ano anterior. Esse 
foi o pior desempenho para 
a segunda maior economia 
do mundo desde que a série 
de dados começou, em 1992, 
excluindo uma contração de 
6,9% no primeiro trimestre de 
2020 devido ao choque inicial 
da pandemia (ABr).

Agropecuária registrou exportações 
de US$ 15,71 bilhões em junho

Com elevação do índice de preços em 28,5% comparado ao mesmo mês do ano anterior, as exportações 
brasileiras do setor agropecuário atingiram o valor recorde da série em junho de 2022: US$ 15,71 
bilhões (+31,2%)

verde foram de US$ 721,50 
milhões, valor recorde para 
meses de junho e que signifi-
cou uma expansão de 76,7% 
comparado aos US$ 408,32 
milhões exportados em ju-
nho de 2021. As exportações 
de café solúvel registraram 
US$ 57,2 milhões no mencio-
nado mês (+46,1%).

No primeiro semestre 
de 2022, as exportações 
brasileiras do agronegócio 
somaram US$ 79,32 bilhões 
(+29,4%), valor recorde 
para o período. A expansão 
ocorreu devido à alta dos 
preços (+27,7%), enquanto 
o quantum exportado subiu 
menos (+1,3%). O agronegó-
cio representou 48,3% das 
exportações totais brasilei-
ras nos seis primeiros meses 
de 2022. Fonte: (imprensa@
agro.gov.br).
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foram de US$ 2,35 bilhões. 
Trata-se do maior valor men-
sal de toda a série histórica 
iniciada em janeiro de 1997. 
O valor foi obtido em função, 
principalmente, do incre-
mento dos preços médios de 

exportação dos produtos do 
setor (+25,8%), embora com 
menor aumento de quantida-
de exportada (+4,9%). 

O setor cafeeiro expor-
tou US$ 788,74 milhões As 
vendas externas de café 

Consumo nos lares cresce 
2,02%, revela pesquisa

nes, produtos de limpeza, 
itens de higiene e beleza) 
sofreu reflexo da queda da 
inflação de maio. A variação 
em maio foi de 0,94%, sendo 
a menor alta desde janeiro. 
Com isso, o preço médio da 
cesta nacional passou de 
R$ 758,72 em abril para R$ 
765,82 em maio. Já no acu-
mulado do ano houve alta 
de 9,32% e, em 12 meses, a 
variação foi de 17,20%.

As maiores altas de janei-
ro a maio foram do feijão 
(28,46%), leite longa vida 

(28,04%), óleo de soja 
(22,57%), farinha de trigo 
(21%), café torrado e moído 
(14,63%), massa sêmola de 
espaguete (12,12%), marga-
rina (8,94%), arroz (2,59%) 
e açúcar (0,61%). No sen-
tido contrário, aparecem 
os cortes da carne bovina 
que apresentaram queda 
em maio devido à baixa 
demanda: traseiro (-0,84%) 
e dianteiro (-0,07%). No en-
tanto, no acumulado do ano 
os dois itens tiveram alta de 
4,84% e 4,87% (ABr).


