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Resumo 

 

O objetivo principal do presente artigo visa estudar e entender de forma empírica, 

como é realizado o cálculo da vida econômica de um automóvel, em específico, carros 

alugados. Porém, através de pesquisas objetivas, e a busca constante pelo conhecimento, 

foi possível explorar e identificar todo o processo realizado. A pesquisa completa, e as 

tabelas relacionadas ao estudo, foram desenvolvidas com base em uma locadora de 

veículos localizada em São Paulo, e o veículo escolhido foi o modelo Argo Drive. Para 

que o estudo fosse realizado de forma assertiva e completa, foram feitas algumas 

projeções do comportamento dos custos e da desvalorização do veículo ao longo do 

tempo. Por tanto, baseado em todas as informações obtidas, o objetivo do artigo foi 

encontrar análises e resultados que permitissem identificar o momento exato para realizar 

a substituição do veículo.    
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1. Introdução 

Atualmente, devido ao grande crescimento do número de locadoras de automóveis, 

pode identificar uma elevação considerável no ramo de locação, em comparação aos anos 

anteriores. De acordo com uma empresa brasileira de turismo a locação de veículos 

cresceu em 64% na América Latina entre janeiro de 2019 a dezembro 2019.  

Para muitos empreendedores do ramo, esse mercado em especifico passou por uma 

grande transformação porque os brasileiros mudaram o conceito que tinham, e entender 

que a locação em muitos casos, torna-se uma opção mais viável e econômica, uma vez 

que o locatário fica isento de vários custos, caso fosse o proprietário do automóvel. O 

benefício mais atrativo é a comodidade que a locação oferece, pois não é necessário 

realizar revisão, manutenção preventiva, ou controle de garantia. É o fim de despesas com 

a aquisição de veículos, financiamentos, emplacamento, licenciamento, além da 

preocupação com negociações em concessionarias, recebimento, conferência etc.  

(PANROTAS, 2019). 

Optar por alugar um automóvel, é uma ótima opção para pessoas que usam o veículo 

em poucas ocasiões, como por exemplo em passeios, pois nesses casos manter o próprio 

veículo sai mais caro do que usar transporte público durante a semana. Porém, a opção de 

alugar um veículo para trabalho não está descartada, uma vez que esses locatários 

possuem descontos no aluguel mensal, por conta da parceria que muitas locadoras 

adquiriram com aplicativos de viagens. (RENTCARS, 2018) 

O automóvel é considerado um passivo financeiro, pois gera novos custos, e um ativo 

seria todo bem que traz renda. A partir do momento que o veículo sai da concessionaria 

já sofre depreciação, perdendo o valor comercial ao longo do tempo. 

 Nosso projeto irá analisar a vida útil e econômica de um veículo em uma empresa 

locadora de veículo, ou seja, o tempo que esse automóvel será utilizado de forma 

satisfatória, considerando desgastes naturais ocasionados pelo uso e desvalorização 

comercial, e em qual momento é necessário efetuar a substituição dele.  

 

 

 

 

 



 

2. Referencial Teórico 

2.1 Engenharia Econômica 

A Engenharia Econômica trata da junção de duas ciências essenciais para qualquer 

tipo de estudo e/ou projeto relacionado a negócios. Temos a Engenharia, que é a aplicação 

de métodos científicos, conhecimentos matemáticos e técnicos, que através de cálculos 

exatos, busca trazer inovação, aperfeiçoamento ou algum complemento em processos, 

sistemas, estruturas etc. Por outro lado, temos a economia que é responsável por analisar 

de forma completa a produção, distribuição, e consumo de bens e serviços. (Ehrlich e 

Moraes, 2013) 

Segundo Ehrlich e Moraes (2013), a Engenharia Econômica analisa os aspectos 

econômico-financeiros utilizando critérios quantitativos. Ou seja, utiliza as principais e 

mais importantes características de suas ciências de origem, harmonizando a eficiência 

que a tecnologia nos traz, com a eficiência da economia. 

A Engenharia Econômica, segundo Casarotto Filho e Kopittke (2010), objetiva a 

análise econômica de decisões sobre investimentos. Por tanto, entende-se que a 

Engenharia Econômica nos traz a aplicação de técnicas de análise econômica com o 

objetivo de identificar quais investimentos serão assertivos e renderão mais, ou seja, quais 

desses investimentos nos trará maior lucratividade. 

2.2 Análise de Investimentos 

De acordo com Lima (2015), um projeto de investimentos é comumente avaliado 

pelo desempenho futuro de um fluxo de caixa projetado. São feitas pequenas projeções 

de receitas, custos, despesas operacionais e impostos que podem oscilar ao longo do 

tempo ao se deparar com incertezas do mercado. 

As locadoras de automóveis aproveitam-se de um produto que está sempre se 

renovando e se adaptando a necessidade de seus usuários, com risco mínimo de não obter 

sucesso, tornando-se um dos maiores investidores no mercado de carros novos no Brasil, 

com isso obtêm algumas vantagens, como por exemplo, podendo realizar a compra dos 

automóveis em média de 30% abaixo do valor tabelado. 

A lucratividade dessas empresas vem através da rotatividade que seus carros, que 

são revendidos com apenas 1 (um) ano de uso. Segundo a Federação Nacional da 

Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), as vendas de automóveis e 



comerciais leves apresentaram, de janeiro a agosto do ano de 2019, uma alta de 8,71% 

sobre o mesmo período do ano de 2018. 

Antes de realizar qualquer tipo de investimento será necessário a realização de 

alguns cálculos para evitar prejuízos futuros. 

Segundo SEBRAE/SC (2003) inicialmente deve ser calculado o ponto de 

equilíbrio com a seguinte equação: 

 

PE = 
𝐶𝐹

𝐼𝑀𝐶
               (Equação 1) 

Onde: 

PE: Ponto de Equilíbrio 

CF: Custo Fixo 

IMC: Índice da Margem de Contribuição 

 

• Ponto de equilíbrio 

 

Para elaborar a equação e realizar a análise necessária, é importante compreender 

de forma exata o que seria o ponto de equilíbrio. Conhecido como break-even point, ponto 

de ruptura, ou, ponto crítico, em outras palavras, seria um indicador de segurança do 

projeto, pois é o responsável por mostrar quanto será necessário vender para que as 

receitas sejam igualadas aos custos. 

Para entender de forma prática, o ponto de equilíbrio, é uma ferramenta de gestão 

financeira que identifica a volumetria mínima de faturamento para evitar prejuízos. 

(SEBRAE, 2013) 

Uma análise completa do ponto de equilíbrio dá para a empresa uma noção do 

preço e quantidade mínima de vendas necessárias para se obter lucro ao final do projeto. 

Segundo Sanvicente (1987) o período de payback é definido como sendo aquele 

número de anos ou meses (dependendo da escala utilizada) necessários para que o 

desembolso correspondente ao investimento inicial seja recuperado, ou ainda, igualado e 

superado pelas entradas líquidas acumuladas. O cálculo do payback é responsável pela 

indicação aproximada do percentual do investimento que retoma a empresa por período. 

Sendo assim, o payback pode ser calculado a partir da seguinte equação 2: 

 

Payback = 
𝐼𝐼𝑡

𝐿𝐿𝑝
                 (Equação 2) 



Onde: 

IIt: Investimento Inicial Total 

LLp: Lucro Líquido do Período 

 

Analisando todos os aspectos listados acima o empreendedor será capaz de 

realizar investimentos de forma segura para o seu negócio, com uma margem mínima de 

erro, porém não se pode deixar de destacar alguns itens muito conhecidos no mercado 

financeiro como: TMA (Taxa Mínima de Atratividade), VPL (Valor Presente Líquido), 

CAUE (Custo Anual Uniforme Equivalente) etc. 

 

2.2.1 Taxa Mínima de Atratividade (TMA) 

A Taxa Mínima de Atratividade (TMA), ou conhecida como taxa de expectativa, 

é um dos mais importantes conceitos relacionados a análise de investimentos. É um tipo 

de taxa de juros muito conhecido no mundo dos empreendedores, pois corresponde ao 

mínimo que o investidor está disposto a ganhar quando aplica seus recursos em 

determinado projeto. 

É uma taxa associada a um baixo risco e alta liquidez (CASAROTTO FILHO e 

KOPPITKE, 2010). Para que seja exemplificado de forma clara, é necessário pensar da 

seguinte forma: A Taxa Mínima de Atratividade (TMA) auxilia no estudo para a 

viabilidade do projeto, com o objetivo de ser um tipo de guia, informando através de 

cálculos e gráficos, se o valor investido terá um retorno maior, ou razoável. É necessário 

que esta taxa exista para o empreendedor considerar, ou não, se irá dar andamento ao 

empreendimento. 

 

2.2.2 Valor presente líquido (VPL) 

O VPL é um outro método que auxiliará o empreendedor no início de seu projeto, 

e também deve estar sempre incluso em análises de investimento, ele traz algumas 

características bem parecidas com a Taxa Mínima de Atratividade (TMA) até mesmo por 

se tratar também de um método de análise de viabilidade econômica. 

O Valor Presente Líquido (VPL), geralmente é definido como valor presente de 

pagamentos futuros, descontado uma taxa de custo de capital, ou seja, ele busca trazer 



para o presente quais serão os fluxos de caixa desse investimento, por exemplo: O valor 

é investido hoje, calculando em 1 (um) ano ele trará o retorno de um certo valor, em 2 

(dois) anos terá o valor investido mais os juros etc. Basicamente, se tem uma previsão de 

futuro, em relação ao valor investido. Se o valor for positivo, a proposta é atrativa e, 

quanto maior o for, melhor será a proposta (SILVA et al., 2014). 

Para se calcular o Valor Presente Líquido (VPL) é realizado de acordo com a equação 3: 

 

VPL = FC1 + 
𝐹𝐶2

(1+𝑖)𝑗+1
 + ... + 

𝐹𝐶𝑛

(1+𝑖)𝑛+1
  (Equação 3) 

Onde: 

VPL: Valor Presente Líquido 

FC: Fluxo de Caixa 

i: Taxa Mínima de Atratividade 

n: Tempo total de duração do investimento. 

 

 É importante entender o conceito do cálculo, e a aplicabilidade do Valor Presente 

Líquido (VPL) no projeto, evitando-se problemas futuros por conta de uma análise de 

investimento de má qualidade. 

 

2.2.3 Custo anual uniforme equivalente (CAUE) 

Método utilizado em análises de substituição ou aquisição de equipamentos e 

veículos. Leva se em consideração os custos operacionais, os valores dos investimentos 

e o preço de venda do bem ao fim da vida útil deste para a empresa. Opta-se pelo bem de 

menor CAUE (GOMES, 2013). 

Todos os custos envolvendo os equipamentos são transformados em uma série 

uniforme equivalente (LIMA, 2002), ou seja, para determinar o CAUE em um dado 

período, basta trazer a valor presente, o fluxo de caixa projetado até este período, 

descontado à Taxa Mínima de Atratividade (TMA), e transformá-lo em uma série 

uniforme de pagamentos, que representa o custo que se incorre em cada período para 

possuir e operar o equipamento. Neste sentido, o período em que o CAUE é mínimo 

corresponde à vida econômica do bem e, portanto, o momento ótimo de substituí-lo. 

(SILVA et al., 2012) 

Para aplicar o método do custo anual uniforme equivalente é necessário obter 

algumas informações sobre o bem que estará sob análise, tais como: (MAIA et al., 2014) 



 

• Depreciação; 

• Seguros dos veículos; 

• Custos administrativos; 

• Preços dos combustíveis; 

• Manutenção; 

 

Para conseguir calcular a vida econômica de um ativo, no caso do estudo de um 

veículo, a ferramenta indicada é o Método do Custo Anual Uniforme Equivalente 

(CAUE). Este método é bem semelhante ao do Valor Anual Uniforme Equivalente 

(VAUE), porém, o CAUE pode ser aplicado utilizando as informações referentes aos 

custos operacionais do bem, enquanto o segundo considera também as receitas projetadas 

por ele. 

A fórmula de cálculo do CAUE está demonstrada na Equação 4. 

 

𝐶𝐴𝑈𝐸𝑡 = ∑
𝐹𝐶𝑡

(1+𝑖)𝑡
𝑛
𝑡=𝑛  *

(1+𝑖)𝑡∗𝑖

(1+𝑖)𝑡−1
                 (Equação 4) 

Onde: 

CAUEt – Custo anual uniforme equivalente para o período t. 

FCt – Fluxo de caixa líquido do período t. 

i – Taxa mínima de atratividade. 

t – Período. 

 

A figura 1 mostra a representação gráfica do custo anual uniforme equivalente 

(CAUE). 

 



 

Figura 1 – Representação gráfica do Custo Anual Uniforme Equivalente (CAUE) 

Fonte: Adaptado apud Motta e Calôba (2002) 

 

Para a determinação do CAUE nas decisões de substituição de equipamento, a 

Equação 4 representa a transformação de um fluxo de caixa líquido desigual em uma série 

de pagamentos uniformes, com saídas de caixa idênticas em cada um dos períodos 

analisados. Ou seja, para determinar o CAUE em um dado período, basta trazer a valor 

presente o fluxo de caixa projetado até este período, descontado à taxa mínima de 

atratividade (TMA), e transformá-lo em uma série uniforme de pagamentos (PMT), que 

representa o custo que se incorre em cada período para possuir e operar o equipamento. 

Neste sentido, o período em que o CAUE é mínimo corresponde à vida econômica do 

bem e, portanto, o momento ótimo de substituí-lo (Figura 1). 

Por este motivo, esse estudo escolheu determinar a vida econômica do ativo em 

análise pelo Custo Anual Uniforme Equivalente, tendo em vista que o método pode ser 

aplicado utilizando-se apenas dados referentes aos custos do bem, podendo-se desprezar 

as informações sobre as receitas. 

 

2.3 Substituição de Bens 

Em diversas empresas a substituição de veículos se faz necessária, onde a decisão 

de manter ou trocar o mesmo é de extrema importância, podendo causar grandes prejuízos 

caso um veículo ultrapassado seja mantido, as organizações necessitam tornar seus 

processos internos cada vez mais eficientes, buscando desenvolvimento e aplicação de 

metodologias frequentes. Casarotto Filho e Kopittke (2010) destacam as seguintes 

situações de substituição: baixa sem reposição; substituição idêntica; substituição não 

idêntica; substituição com progresso tecnológico; substituição estratégica. À medida que 



esses equipamentos são empregados em suas tarefas, seus custos operacionais se 

acentuam ao longo do tempo, sendo preciso a substituição por outros similares, 

caracterizando nesse caso uma substituição idêntica. 

Segundo Ehrlich e Moraes (2013) todo o equipamento em uso deve se defender 

da obsolescência, sendo considerado constantemente assediado por desafiantes, que se 

classificam em dois diferentes tipos: reposição e substituição. Reposição se dá quando é 

imposto um limite de vida útil para o equipamento comparando gastos de manutenção e 

operação com os custos de um equipamento novo e idêntico. Já a substituição se dá 

quando o equipamento antigo é trocado por outro com maiores vantagens, há diversos 

motivos para a substituição. 

Hirschfeld (2000), destaca que, existem algumas ocasiões típicas em que convém 

uma análise de viabilidade para substituição de um ativo, onde as principais razões 

apresentadas se dão por: excessivo custo de manutenção e operação, inadequação para 

execução das funções requisitadas, obsolescência tecnológica, surgimento de alternativas 

mais vantajosas, como locação de equipamentos. Existem diversos tipos de substituição 

de ativos, os modelos de substituição foram desenvolvidos com base na natureza e as 

consequências da evolução tecnológica, analisam-se situações em que um equipamento 

está perdendo sua vida útil em virtude da evolução de produtos ou processos. 

O modelo de substituição idêntica deve ser utilizado nos casos em que 

praticamente não há evolução tecnológica (CASAROTTO FILHO e KOPITTKE, 2010).  

Tal método pode ser aplicado em diversas situações, porém o principal conflito existente 

no processo de substituição se apresenta na dificuldade em decidir qual o melhor 

momento para efetuar as substituições. 

Para uma locadora operar em condições econômicas, ela se insere em um 

ambiente de confronto entre o defensor e desafiador. O defensor apresenta-se como 

veículo que se encontra em operação e o desafiador seria o veículo mais apropriado para 

a substituição do equipamento em utilização. Guarnecido de informações sobre os 

veículos, a realização de uma análise de substituição é necessária para escolher a melhor 

alternativa. Newman e Lavelle (2000) apresentaram, por meio do método CAUE (Custo 

anual uniforme equivalente) apresentado na figura 2, contendo os passos básicos para a 

realização de uma análise de substituição. 

 



 

Figura 2 - Mapa de decisão da análise de substituição 

Fonte: Newman e Lavelle apud Cruz et al, 2015 

 

A análise de substituição é baseada em três técnicas, que são empregadas de 

acordo com as informações disponíveis focando na melhor decisão. Se tratando de um 

caso de substituição idêntica, onde o defensor e desafiador representam o mesmo 

equipamento, aplicando a comparação com base no CAUE do equipamento sobre o 

restante de sua vida útil, e excluindo a necessidade de comparação com outros 

equipamentos. 

Aplicou-se o método CAUE para determinar o momento da substituição de 

veículos, através da análise de custos de operações no setor automotivo e o cálculo de 

vida econômica, foram obtidos resultados de 5 anos para que seja feita a substituição do 

automóvel. 

 

 

 

 



2.4 Vida útil e vida econômica 

A vida útil é definida como o limite máximo possível de uso do veículo, enquanto 

a vida econômica corresponde ao seu tempo de máximo utilização para a locadora 

correspondente, no qual ele é capaz de produzir o máximo possível de retorno com a 

menor margem possível de custo para a locadora. Para a Engenharia Econômica é 

primordial uma avaliação do momento melhor momento de substituição dos veículos, que 

possuem como ponto de partida os conceitos de vida útil e vida econômica do veículo 

específico. (HIRSCHFELD,2010) 

Para determinar a vida útil de um veículo leva-se em conta diversos fatores que 

são estudados antes mesmo da compra ou venda do mesmo. São vários testes, como por 

exemplo, rodagem com condições parecidas ao local onde será vendido e outros 

estudos. Conforme Casarotto Filho e Kopittke (2010), para definir a vida econômica é 

preciso encontrar os custos e/ou resultados anuais uniformes suas siglas no mercado são 

respectivamente: CAUE ou VAUE, afim definir todas as vidas úteis possíveis. O período 

que no caso seria o ano para o qual o CAUE tem obtenção mínima ou o VAUE tem o 

valor máximo é o da vida econômica do bem. 

 

2.5 Depreciação 

De acordo com Minette et al. (2008), a depreciação pode ser definida como um 

processo que registra a perda de valor (devido a desgastes, danos e obsolescência) no 

decorrer de sua vida útil. Somando-se a isso, Romanelli e Milan (2010) afirmaram que a 

depreciação de máquinas é baseada na vida útil do equipamento e no desempenho da 

capacidade de campo efetiva. 

A depreciação de um veículo significa, teoricamente, a perda de valor e qualidade 

do carro em função do tempo, além da desvalorização monetária, o carro com maior 

tempo de uso, terá mais chances de dar problemas com alguma peça essencial, trocas de 

óleo constantes. Diversos fatores influenciam na depreciação, as quilometragens rodadas, 

condições de uso e os cuidados do motorista também influenciam nesta desvalorização. 

Para calcular a taxa de depreciação do veículo existem diversas maneiras, a mais usada é 

avaliar pela tabela FIPE. A tabela FIPE é uma referência para os preços médios dos 

veículos no mercado, pode-se checar está tabela mensalmente para ver a desvalorização 

do automóvel. 

 



 

3. Metodologia 

O estudo foi desenvolvido com base em uma locadora de veículos, que fica 

sediada em São Paulo – SP, cuja principal forma de receita é a locação de veículos, 

podendo ser diária, semanal, mensal ou anual. Possui uma política de negócio, onde busca 

mostrar que o aluguel de automóveis pode ser mais vantajoso do que a compra. 

Para análise do estudo foi escolhido o veículo Argo Drive, 1.0, 2019, completo, 

com o custo médio de acordo com a FIPE de R$40.819,00. A escolha do veículo se deu 

a popularidade do modelo em 2018, tornando-se um dos modelos com maior rotatividade 

de quem busca o aluguel de um veículo, pelo ótimo custo benefício. 

Dessa forma o estudo busca avaliar o momento ideal para a substituição dos seus 

bens, que no caso da empresa estudada, são os veículos. 

Para o desenvolvimento desse trabalho, optou-se por enquadrá-lo com um quase 

experimento. Tal escolha deve-se ao fato que, ao analisar dados dos experimentos, as 

variáveis independentes são livremente manipuladas, como por exemplo variações 

decorrentes de taxas, juros etc. Com isso é possível observar o comportamento das 

variáveis dependentes, possibilitando assim, o isolamento das variáveis que não são 

essenciais à investigação, ou seja, descartando o que não provém do estudo realizado. 

Reis (2002) argumenta que as ocorrências em um contexto real são envoltas por 

um emaranhado de eventos de distintas naturezas que estão interligados e interagem entre 

si, sendo impossível de serem isolados. Diante desta dificuldade de se aumentar a validade 

externa dos resultados, Kerlinger (1980) afirma que a pesquisa quase-experimental visa 

preparar um delineamento o mais próximo possível do contexto real, enquanto procura 

controlar algumas variáveis que afetam o comportamento de outras. 

Em paralelo, foi realizado uma pesquisa com motoristas de aplicativo, que 

representam maior parte do público alvo de locadoras de automóveis, a fim de atrelar ao 

estudo e entender na prática, de modo geral, a base de cálculo realizado da vida útil de 

um carro alugado. 

 

4. Análise e Resultados  

Após estudos e pesquisas realizadas com base no assunto, foi possível chegar aos 

seguintes resultados: 



 

A tabela 1 demonstra a depreciação contábil de um veículo que teve o seu valor 

inicial de R$ 45.724,00. Conforme a receita federal há uma depreciação de 20% ao ano 

sobre o valor inicial do bem. Analisando a tabela, nota-se que em 5 anos o bem atinge a 

depreciação contábil zero, ou seja, contabilmente o bem não tem mais valor, diante disso 

fizemos todas tabelas a seguir considerando o período de 5 anos, que é a vida útil contábil 

do veículo.  

             

 

              

 

Na tabela 2 são mostrados os valores considerando o investimento inicial na 

aquisição do bem de R$ 45.724,00 e se baseando na Tabela FIPE, que em média foi 6,32% 

anual para determinar a queda de valor do veículo para revenda, a partir desses valores 

foi calculado quanto o carro desvaloriza por ano. Foi somado o valor das depreciações 

acumuladas para obter o total no período de 5 anos. Para obter os valores de depreciação 

por km rodados, divide-se o valor dos km rodados pela depreciação média, assim temos 

os valores de custo para cada km que o carro rodar. 



 

 

A tabela 3 demonstra o custo unitário de impostos e seguros de que foram gastos 

no decorrer dos anos com o veículo, foi feita uma projeção média dos km rodados para 

poder obter os custos. Verificou-se as despesas anuais com impostos e seguros, foram 

somados para obter a manutenção total em 5 anos de uso. A obtenção dos valores de custo 

por km rodados, dividiu-se o valor dos km rodados pelos impostos e seguros médios, para 

ter o custo para de cada km que o carro rodar. 

 

A tabela 4 demonstra o custo unitário de manutenção que foi gasto anualmente 

com o veículo, segundo o plano de manutenção da montadora do veículo, foi feita uma 

projeção média dos km rodados para poder obter os custos. Verificou-se as despesas 

anuais com o veículo, somando todas no decorrer de 5 anos para obter a despesa total 

com manutenção. Houve um aumento significativo nos anos de 2017 e 2019 devido a 

troca completa de pneus. Foi calculado também o custo por km rodado com a 

manutenção, dividiu-se os km rodados pela manutenção média. 

 

Tendo como base o valor de aquisição do veículo, levando em conta a depreciação 

de cada ano calculada na tabela 2, utilizamos a taxa SELIC dos anos estudados, 



disponíveis no site do Banco Central do Brasil. Para obter o custo de capital por ano, 

multiplicou-se o valor do veículo no ano pela respectiva taxa de juros, assim observou-se 

custo de capital naquele ano. 

                  

 

Na tabela 6 mostrou-se os custos totais de capital que o veículo trouxe para a 

locadora, verificou-se que os custos totais ano a ano não são tão elevados em 

compensação o quanto o veículo roda por ano. No período completo de 5 anos o custo 

total do veículo por ano foi de R$ 19.759,52, foi possível chegar a esse valor realizando 

a somatória dos custos totais de cada ano, que somado ao custo inicial do veículo R$ 

45.724,00, obteve-se um custo total de investimento de R$ 65.483,52. 

           

 

Na tabela 7 verifica-se a receita do aluguel do carro no período completo de 1 ano, 

levando em conta as paradas para manutenção, paradas por baixa demanda (carro parado 

sem alugar), por conta desses fatores contou-se o aluguel para 8 meses em vez de 12 

meses. Sendo cada mês um lucro com aluguel de R$ 1.400,00 multiplicado pelos 8 meses, 

dando um total de R$ 11.200,00 por ano. Somamos o total de receita acumulado no 

período de 5 anos, obtendo o valor de R$ 56.000,00 que somado a venda do automóvel 

com a depreciação dos anos R$ 35.215,33, dando um total de receita recebida com o 

investimento. 

 

 



5. Considerações finais 

 De forma geral, como objetivo principal observando e analisando, sob o ponto de 

vista contábil. Demonstrado em tabelas, as premissas teóricas dos métodos utilizados 

estão baseadas na vida contábil do bem. Enquanto o método do CAUE foca apenas os 

custos periódicos que serão incorridos durante o tempo em que se possuir o veículo que 

em todos os cálculos foi considerado o período de 5 anos.  

O estudo possui limitações visto que, foi realizado o cálculo da vida econômica 

de apenas um veículo em específico, ou seja, pensando no macro, uma vez que para 

chegar a análises aprofundadas, o desenvolvimento do estudo seria necessário a parceria 

com várias outras locadoras. Qualquer alteração em variáveis-chave com o decorrer do 

tempo, como preço de mercado para revenda do veículo, taxa de juros, inflação ou gastos 

em manutenção e impostos, requer nova análise do investimento para descobrir se essas 

possíveis modificações irão impactar ou não no resultado de lucro apresentado. 

Percebeu-se que a engenharia econômica foca os resultados líquidos que esse bem 

irá gerar à empresa durante sua utilização. Sendo assim, é esperado que os lucros sejam 

maximizados quando o veículo sai da fábrica, porém com o decorrer do tempo os lucros 

são minimizados devido a depreciação do veículo.  

Sendo assim, com todos os estudos realizados podemos concluir que ao longo dos 

5 anos, a locadora teve um lucro com este veículo de R$ 25.731,81, este valor foi 

calculado subtraindo-se da receita total os valores do custo total.  
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