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1.No consórcio, a cada mês,
um ou mais cotistas são
sorteados para receber

uma carta de crédito no valor
total do imóvel.

2.Mesmo os que já foram
sorteados continuam
pagando mensalmente

as parcelas para financiar os de-
mais.

3.Nos grandes bancos, o
tempo de pagamento
dura em média 15 anos.

4.No consórcio, os pró-
prios participantes se
financiam. Eles pagam

mensalidades acrescidas de al-
gumas despesas. Mesmo assim,
o valor é menor do que os juros
cobrados no financiamento.

BRASÍLIA

Diante das últimas restrições
ao crédito imobiliário, os ban-
cos trabalham para ampliar a
participação do consórcio na
aquisição da casa própria. Atual-
mente, de cada 100 bens entre-
gues, apenas 15 foram por meio
de consórcios. Há dez anos, o
número era de apenas dois.

Para aumentar a adesão dos
clientes à modalidade, os geren-
tes estão sendo treinados para
ofertar o produto como mais
atrativo do que os financiamen-
tos, que passaram a ser cada vez
mais seletivos e caros por causa
da falta de recursos. As institui-
ções financeiras afirmam que
as construtoras e incorporado-
ras já as procuraram para garan-

tir a abertura de novos grupos
de consórcios de imóveis.

No consórcio, os próprios
participantes se financiam. O
banco reúne grupos de interes-
sados que pagam mensalidades
acrescidas de taxas de adminis-
tração, seguro e uma quantia pa-
ra o fundo reserva de precaução
a calotes. Mesmo assim, o valor
é menor do que os juros cobra-
dos em qualquer tipo de finan-
ciamento imobiliário. Como o
dinheiro vem do próprio grupo,
não há cobrança de juros, o que
é vendido geralmente como a
principal atratividade desse mo-
delo de poupança forçada.

Para Maurício Maciel, diretor
de consórcios da Caixa Segura-
dora, as mudanças adotadas pe-
los bancos, incluindo elevação
de juros e, principalmente a re-
dução de 50% do porcentual má-
ximo financiado de imóveis usa-
dos, permitirá que o consórcio
possa capturar essa fatia do mer-
cado que ficou perdida. No ano
passado, 58% dos 375 mil imó-
veis financiados com recursos
da poupança eram usados. Pe-
los cálculos da Caixa Segurado-
ra, se as novas regras fossem
aplicadas nos dados de 2014,
praticamente 150 mil moradias
não se enquadrariam nas regras
para serem financiados. “O con-
sórcio é uma boa alternativa pa-

ra desatar esse nó da economia.
Ainda temos espaço para cres-
cer quatro vezes mais do que
nossa carteira”, garante Maciel.
A Caixa Seguradora tem R$ 13,2

bilhões em consórcios.
Com crédito abundante, o fi-

nanciamento sempre foi visto
como mais vantajoso porque
permite ao consumidor ocupar

o imóvel e se livrar dos gastos do
aluguel. No consórcio, a cada
mês, um ou mais cotistas são
sorteados para receber uma car-
ta de crédito com o valor total

do imóvel. Eles continuam pa-
gando as parcelas para financiar
a compra dos demais. O tempo
de pagamento dura em média 15
anos nos maiores bancos.

Por essa característica, o con-
sórcio sempre foi visto como op-
ção para jovens que ainda mo-
ram com os pais ou para quem
busca um segundo imóvel para
investir, público que não se
preocuparia tanto com o tempo
de espera. Três quartos dos
clientes que fazem consórcio já
tem um imóvel.

“É chegada a hora de, em vez
de antecipar, se preparar e pos-
tergar o sonho de consumo”,
afirma Octavio de Lazari Ju-
nior, diretor gerente do Brades-
co, líder no mercado de consór-
cio, com quase R$ 19 bilhões.
“O consórcio é um importante
instrumento para fazer com
que a população brasileira co-
mece a poupar com vistas a con-
seguir um objetivo em dois,
três, quatro anos.”

O consumidor tem a possibili-
dade, porém, de antecipar a con-
templação por meio de um lan-
ce (quitação de parte do valor
do imóvel). O lance mais alto
leva a carta – nos primeiros me-
ses pode chegar a 90% da carta
de crédito. É possível usar o
FGTS para fazer esse lance,
além dos recursos que poupou
com a intenção de dar uma en-
trada no financiamento.

Há grupos que permitem o
chamado “lance embutido”, for-
ma de o consorciado usar a pró-
pria carta de crédito para apre-
sentar sua proposta.

Falta de crédito deve elevar
procura por consórcio imobiliário
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Optar por um
consórcio

Demanda. Mais imóveis serão comprados em consórcio

Vários bancos já se
preparam para aumentar
a participação do
produto na aquisição da
casa própria
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