
Será que você não tem dinheiro parado em sua garagem?

É comum ver casais com dois carros em casa,  são felizes por dizerem o “meu carro”.

Somente um dos cônjuges utiliza frequentemente o “seu carro” permanecendo o outro na garagem.

Quando  é  preciso  utilizar  o  segundo  carro  da  família  é  para  coisa  pequena,  uma  ida  ao

supermercado, ir ao shopping, buscar alguma coisa, sempre passeios curtos e esporádicos.

Até que em determinado dia o casal olha para a garagem e percebe que o carro “limpinho”

quase intocável, não é utilizado como pensaram. O carro fica mês após mês parado, sendo utilizado

raramente. Eles olham para o carro e dizem ao mesmo tempo; “São R$ 40.000,00 parados em nossa

garagem!”

O casal entra em casa, e começam a fazer contas.

Valor do carrro R$ 40.000,00 

Valor do IPVA R$ 1.600,00 

Custo do seguro R$ 1.700,00 

Total do dinheiro parado na garagem, R$ 43.300,00.

A conversa entre marido e mulher é da real necessidade de se ter  um carro parado na

garagem, resolvem fazer uma lista dos roteiros e da quantidade de vezes por semana que utilizariam

o carro para essas saídas.

Descobrem o que a intuição estava alertando, que não utilizam o carro e que realmente

estão com um bom dinheiro empatado, parado na garagem.

Sem levar  em conta  os  custos  de  manutenção  e  depreciação  do  carro,  eles  resolvem

calcular qual seria o rendimento dos R$ 43 mil se fossem aplicados na caderneta de poupança. Pelos

seus cálculos chegam ao rendimento líquido mensal de R$ 300,00.

Com esse dinheiro poderiam utilizar o serviço de táxi ou uber e começam a fazer uma

relação das vantagens e desvantagens de se utilizar o serviço.

Depois de todos os prós e contras resolvem vender o carro.

É  sempre  bom  fazer  algumas  contas.  É  possível  encontrar  mais  dinheiro  parado  na

garagem. Aquela casa na praia, é para os parentes e amigos, será que rende alguma coisa? E sua

chácara, que beleza, todo mundo gosta, quanto ela rende para você? Reúna a família e conversem

um pouco, algumas coisas colocam dinheiro em nosso bolso e outras retiram.
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