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Revendedores

Abrafor adota o consórcio e espera vender até cem cotas por mês este ano.  
O volume de negócios pode chegar a R$ 14 milhões mensais.

Alança seu consórcio próprio em parceria 
-
-

-
das a partir de junho, quando serão liberadas as 
primeiras cotas, disse o presidente Paulo Matias.

Segundo ele com a alta no mercado de con-
sórcio para veículos comerciais, houve a necessi-
dade da Abrafor oferecer também a modalidade 

oferecer um produto diferenciado, capaz de se 
encaixar no bolso do transportador autônomo 
e do empresário do setor rodoviário de cargas, 
com vistas ao planejamento de renovação ou 
ampliação de frota”.

Segundo dados da ABAC, Associação Brasilei-
ra de Administradoras de Consórcios, no segmen-
to de veículos pesados as adesões, no primeiro 
trimestre, cresceram 8%, com mais de 9 mil cotas 
vendidas com relação ao mesmo período do ano 
passado. No período o aumento dos negócios foi 
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de 5,6%, chegando a R$ 1 bilhão 320 milhões.
Matias contou que este ano a expectativa é a 

de que sejam comercializadas de oitenta a cem 
cotas por mês – o que representará negócios da 

“Estou sendo modesto na projeção. Acredito que 
essa modalidade tende a crescer mais por dois 

-
vação de frota e parcelas mais baratas do que no 

O crédito no consórcio Redefor parte de R$ 
-

go, em grupos com prazos de até 120 meses e 
parcelas mensais a partir de R$ 1 mil 66 desde o 
início do grupo.

consórcio não há fundo de reserva e isso deixa a 
-

brado 0,07% do valor de cada parcela”.
De acordo com ele os grupos mistos terão 

trezentos participantes e valores diferenciados, 
seguindo as normas em vigor do Banco Central. 

-
dida que as contemplações, por sorteio via lo-

mensal de quatro unidades.

-
nários em 118 concessionárias, e até 22 de junho 
todos estarão aptos para oferecer essa modalida-
de de comercialização”.


