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BB vende R$ 7 milhões em consórcio de
imóveis rurais durante Agrishow
Estadão Conteúdo
05.05.17  17h00

São Paulo, 05 – O Banco do Brasil vendeu em 3 dias 32 cotas do
consórcio de imóveis rurais, o que representa mais de R$ 7
milhões em negócios. O produto foi lançado no dia 2 de maio
durante a Agrishow, em Ribeirão Preto (SP).
Para se ajustar ao fluxo de caixa do produtor, considerando
período de safra, o consórcio, de R$ 150 a R$ 300 mil, tem
possibilidade de pagamento mensal, semestral e anual. Também
há a possibilidade de aquisição de terrenos rurais.
Além disso, é possível comprar mais de uma cota para viabilizar a
aquisição de um imóvel de maior custo. A atualização do valor do
bem será dada pelo INCC, garantindo maior estabilidade nos
valores de parcelas.
Em fevereiro desse ano, o BB lançou durante o Show Rural
Coopavel, em Cascavel (PR), um grupo para aquisição de tratores
e caminhões. Em apenas uma semana foram realizados R$ 6,3
milhões em contratações. Hoje, já são mais de R$ 111 milhões em
negócios, com ticket médio de R$ 160 mil.
Em imóveis, de forma geral – uma das carteiras mais novas da BB
Consórcios – o crescimento foi de 18% na comparação de volume
entre 2015 e 2016, quando foram contratados R$ 172 milhões.
Para 2017, há uma expectativa de crescimento em 60% no
segmento de imóvel em relação a 2016. Durante a Agrishow, foram
vendidos R$ 3 milhões em consórcios de modo geral.
Já para o segmento de tratores e caminhões, a perspectiva é
dobrar a participação de mercado. Hoje, o market share para o
segmento é de 3,2%, segundo o Banco Central, o que representa
R$ 584 milhões em volume de negócios.
http://www.istoedinheiro.com.br/bbvender7milhoesemconsorciodeimoveisruraisduranteagrishow/

1/2

