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OS MELHORES IMÓVEIS ESTÃO AQUI 

\.\ OMITE-SE 3.315 OFERTAS ESTADO DE MINAS 
VEJA CADERNO NESTA EDIÇÃO 

RITMO DE CRESCIMENTO 
Com expansão de 14, 1% em 
janeiro, setor de consórcios atrai 
novas adesões. Segundo a Abac, 
16% das aquisições de imóveis 
são feitas pelo sistema 
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O sistema de consórcios registrou 
expansão de 14,1 % em seus negócios 
no primeiro mês do ano, de acordo 
com a Associação Brasileira de Admi
nistradoras de Consórcio (Abac). O 
aumento de R$ 5,67 bilhões de crédi
tos comercializados praticamente 
manteve o ritmo de crescimento 
ocorrido no segundo semestre de 
2016. O avanco foi resultado do mai
or número de vendas de novas cotas 
em janeiro, na comparação com o 
mesmo período no ano passado. Em
bora fosse mês de férias, as adesões 
tiveram alta de 4.4 %, aumentando de 
168,6 mil (janeiro de 2016) para 176 
mil (janeiro 2017). Para se ter uma 
ideia, 16% das aquisições de imóveis 
no Brasil hoje são feitas por meio de 
consórcio, segundo dados da Abac. 

Tendo em vista esse crescimento 
da modalidade, o Itaú desenvolveu 
um novo produto, chamado Con
sórcio Planejado de Imóveis, que 
traz condições atrativas para quem 
deseja adquirir um consórcio, como 
parcelas menores nos primeiros 30 
meses. Para as contratações realiza
das no varejo, as parcelas mensais 
do consórcio são menores, e come
çam a partir de R$ 600, para carta de 
crédito de R$ 120 mil. 

De acordo com o presidente-exe
cutivo da Abac, Paulo Roberto Rossi, 
o resultado positivo nas adesões se
explica pelo número crescente de
consumidores que já inseriram boas
práticas financeiras em seu dia a dia.
"Momentos como os atuais exigem
que a população adote ainda mais a
essência da educacão financeira. So
mente com ações' sustentáveis em

o 
� 
e 

:J 

O' 

relação ao uso do dinheiro será pos
sível manter um orçamento pesso
al e familiar equilibrado Assim, pa
ra planejar a aquisição de qualquer 
bem como imóvel, veículo ou até 
mesmo contratar service, ficará 
mais fácil realizá-la por' meio do 
consórcio, no qual os custos são 
menores, os prazos são longos e as 
possibilidades de concretizá-la são 
mensais", observa. 

Para Cristiane Magalhães, dire
tora do ltaú Unibanco, a conquista 
da casa própria é um objetivo que 
tem ganho importância no plane
jamento de pessoas que precisam 
adaptar as condições do consórcio 
à sua realidade, pelos mais diferen
tes motivos. Pode ser alguém que 
ainda more com os pais, recém-ca
sados que buscam a primeira casa 
ou até mesmo quem procura um 
imóvel melhor. 

Os consórcios ganham força por 
algumas vantagens, como ausência 
da taxa de juros. contando apenas 
com uma taxa de administracão 
para todo o período. "Neste cenário 
econômico mais desafiador. o Itaú 
tem focado em oferecer produtos e 
serviços como o Consórcio Planeja
do, para que os clientes façam a 
melhor escolha de acordo com ade
rência ao estilo de vida, necessida
de de consumo e perfil econômi
co", conclui Cristiane. 
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