
 

 2 
 



 

 3 

Sumário 
Carro por assinatura - Comprar ou assinar? ............................................... 4 

O que é carro por assinatura? ................................................................................ 5 

Como funciona este tipo de aluguel?...................................................................... 6 

Diferença entre compra e assinatura ...................................................................... 7 

Vantagens da assinatura de veículos ..................................................................... 9 

Negociações ....................................................................................................... 9 

Manutenções..................................................................................................... 10 

Burocracia ......................................................................................................... 10 

Depreciação ...................................................................................................... 10 

Economia .............................................................................................................. 11 

 

 

  



 

 4 

Carro por assinatura - Comprar ou 

assinar? 

A modalidade de aluguel de carro pode ser estendida com contratos de 12 meses a 

até 4 anos. Assim, isso tem chamado a atenção de pessoas que querem um carro 

zero, mas que, ao mesmo tempo, também não querem arcar com as despesas extras 

e burocracia. 

Com as necessidades dos consumidores mudando, ainda mais com os jovens que já 

pensam mais antes de investir em itens de alto valor agregado, as empresas também 

tiveram que se reinventar. Dessa forma, os valores na assinatura já possuem inclusos 

manutenção, IPVA, seguro, carro reserva e outras burocracias.  

Esta modalidade de aquisição de um automóvel pode ser a solução mais viável para 

quem quer ter um carro zero nos dias de hoje. 
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O que é carro por assinatura? 

Para acompanhar o mercado de consumidor que está mudando, principalmente, entre 

os jovens, já podemos desfrutar no Brasil a nova lógica de consumo automobilístico 

no país: o carro por assinatura. 

Sendo uma modalidade de aluguel de automóvel, promove a facilidade para aqueles 

que querem ter um carro zero, mas não querem as desvantagens desse investimento 

e, muito menos, os custos extras atrelados a ele. Contudo, é preciso entender que o 

motorista apenas possui o conceito de uso sobre o bem e não de posse. 

Através da assinatura, você garante o uso exclusivo do carro durante o tempo 

contratado que pode variar de 12 meses a 48 meses. O contrato também é realizado 

a partir da quilometragem prevista de uso mensal do cliente, que pode ser solicitada 

entre 1000 km  a 3.000 km/mês de acordo com o modelo do carro e marca. 

Além do uso do veículo, dentro do contrato também está incluso: 

● Impostos e taxas referentes ao automóvel como IPVA, Seguro DPVAT, 

Licenciamento, entre outros; 

● Seguro automotivo; e 

● Manutenção preventiva do carro. 

Vale lembrar que o consumidor não precisa se preocupar e nem lidar com questões 

de desvalorização do veículo zero e nem precisar dar entrada em um financiamento. 

Assim, em meio a tantos benefícios, também será possível no término do contrato, 

você renovar o contrato e continuar tendo um novo carro em sua garagem. 

Outro ponto que também é preciso ficar atento, é sobre a quantidade de quilômetros 

rodados no mês, já que os planos são realizados de acordo com pacotes de 

quilometragem mensal. Então, para não precisar pagar por ultrapassagem de 

demanda, basta usufruir dentro do que o pacote contratado disponibiliza. 
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Como funciona este tipo de aluguel? 

Antes de contratar essa modalidade, é preciso que o motorista analise bem quais são 

as suas reais necessidades com o automóvel. Assim, a escolha da categoria de 

veículo que mais lhe satisfaz será mais fácil de ser acertada. 

Depois que souber qual é a melhor categoria e modelo, basta entrar em contato com 

os atendentes da 360 Mobilidade e Seguros. Depois, realize uma análise brusca de 

contrato para entender tudo o que ele oferece e o que não oferece durante o aluguel. 

Grande parte das empresas que fornecem o serviço de carro por assinatura, exige 

que seus clientes sejam maiores de 21 anos, possuam cartão de crédito em seu nome 

e também passem pela aprovação de política de crédito da empresa locadora. 

Grande parte das empresas ainda oferecem grande comodidade a seus clientes 

através dos aplicativos de gerenciamento. Assim, eles podem consultar: 

● Manutenções, 

● Gerenciamento de multas; 

● Acompanhamentos de condutores; 

● Quilometragem rodada; 

● Medições de velocidade alcançadas; 

● Consumo. 
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Diferença entre compra e assinatura 

A principal diferença entre a compra de um automóvel e realizar a sua assinatura de 

aluguel, está nos valores e benefícios apresentados por cada uma das modalidades. 

Quando você adquire um carro, seja ele novo, semi novo ou usado, há diversas 

variáveis que interferem no valor do produto. Começando pelo custo de depreciação, 

que ao comprar um carro zero, a partir do momento em que ele sai da concessionária, 

20% de seu valor cai. 

Hoje em dia, comprar um carro zero é sinônimo de muitas despesas, burocracia e, 

para quem não tem tempo e paciência, até mesmo dores de cabeça. Quem tem um 

automóvel sabe que as despesas além da parcela de financiamento quase dobram! 

Afinal, é preciso pagar um seguro de carro, IPVA todo ano, custos de emplacamento, 

documentação etc. 

Podemos citar também que os valores mensais para manter um carro próprio são 

variáveis. Afinal, nunca se sabe quais imprevistos podem acontecer dentro do mês. 

Além disso, sempre que quiser trocar de carro, todo o processo burocrático, além da 

paciência necessária para vender o automóvel e recuperar um valor bem abaixo do 

que foi investido, será de responsabilidade sua. 
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Já o carro por assinatura, você paga um valor fixo mensal que já possui todos os 

trâmites necessários. Assim, você só terá despesas extras com o combustível. 

Assim, podemos dizer que o carro por assinatura traz diversos benefícios na vida do 

cliente. Afinal, com esta modalidade de aquisição, você poderá escolher o modelo de 

carro zero km que tanto sonhou, na cor que desejar e ainda sobrará dinheiro para 

investir em outros campos. 

Comumente, o valor da assinatura mensal, também chamado de aluguel, fica muito 

próximo ao valor de uma parcela financiada de um carro. Porém, neste valor, os 

custos como IPVA, manutenções, emplacamento, carro reserva e outras burocracias 

já estão inclusas nesse valor fixo de contrato. 

Inclusive, você também terá zero burocracia com assuntos como documentações e 

também o seguro automotivo que já está incluso nas parcelas. 
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Vantagens da assinatura de veículos 

Agora que você já sabe o que é e como funciona a assinatura de veículos, chegou a 

hora de conhecer as vantagens desse modelo de negócio. 

Como você pode analisar, comprar um veículo e realizar a sua assinatura de aluguel 

temporário pode trazer diversos benefícios para o usuário, principalmente, financeiros 

e burocráticos.  

São parcelas que cabem no bolso do brasileiro e ainda ficam muito mais em conta do 

que comprar um carro zero e vamos te mostrar outras vantagens! 

Negociações 

Um dos principais benefícios em se obter um carro assinado, é o fato de conseguir a 

melhor negociação do mercado. Já que você precisa pagar apenas um valor fixo 

mensal e não precisa ficar procurando por concessionárias em busca do melhor valor 

e melhor taxa de financiamento, o que acontece quando você opta por comprar um 

carro. 
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Manutenções 

No caso de manutenções, você não precisará se preocupar com custos de 

manutenções periódicas ou qualquer outro tipo de reparo no veículo. Pois este serviço 

também está incluso no valor da parcela mensal do contrato. 

Agora, quando você compra um carro zero, é você quem precisa correr atrás de um 

mecânico de confiança e arcar com todas as despesas extras e, por fim, negociar o 

melhor valor e forma de pagamento. E o pior de tudo, apenas realizar o reparo quando 

sobrar aquele “dinheirinho”. 

Burocracia 

Quem tem uma assinatura de carro não precisa se preocupar com burocracia alguma. 

Tudo fica por conta da empresa contratada, inclusive a documentação do automóvel. 

Diferente de quando optamos pela compra do veículo, que todo processo burocrático, 

além dos custos de serviços de impostos, IPVA, emplacamento e documentação, é 

tudo por conta do proprietário. 

Depreciação 

Para quem opta pela contratação da assinatura de veículo, as depreciações não 

precisam ser consideradas. Afinal, você realiza um contrato de 12 meses a 48 meses 

com a empresa e após o término deste contrato, quem fica responsável pela venda 

do veículo é a agência e não você! Portanto, a depreciação do automóvel não aparece 

no seu bolso. 

Em contrapartida, quem escolhe a compra de um veículo zero, além da depreciação, 

o automóvel também conta com o fator de desvalorização que deve ser analisada ano 

a ano através da tabela FIPE de carros seminovos e usados. 
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Economia 

Saber o quanto você irá economizar nesta modalidade de aluguel é fundamental. 

Afinal, para alguns motoristas, a adesão desse serviço gera uma economia absurda! 

Contudo, é preciso analisar criticamente cada uma das situações de um motorista. 

Pois, somente assim, você irá conseguir calcular o valor mensal de um carro 

comprado versus o valor mensal de um carro assinado. 

Então, sempre que for fazer a análise econômica de um carro por assinatura, lembre-

se de considerar ao fazer as contas itens como: 

● Depreciação; 

● Seguro; 

● IPVA; 

● Documentação inicial; e 

● Manutenção. 
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Diversos fabricantes de automóveis, seguradoras e empresas de locação passaram 

a aderir a esta modalidade já que perceberam que o seu público também mudou ao 

longo dos anos, exigindo por novas filosofias de empresas do mundo automobilístico. 

Dessa forma, estas companhias passaram a investir em um mundo que vai muito 

além da simples locação de veículos. 

Por fim, é possível notar que a assinatura de automóvel possui muito mais benefícios 

do que malefícios para os contratadores. Benefícios por não precisar se preocupar 

com custos extras e nem com as burocracias que um automóvel possui e malefícios 

por gerar uma sensação de apego por um item que é alugado. Porém, cada um 

desses itens precisam ser analisados pelo próprio usuário.  

 

contato@360corretora.com.br  
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