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Consórcio: parcelas baixas e chances altas para realizar
projetos
Fonte: Assessoria - 27/10/17 08:38

Um planejamento nanceiro organizado depende de mudança de postura do
consumidor na hora de colocar o projeto no papel, e principalmente na hora de executálo. O consórcio tem sido um grande protagonista na hora de se planejar
nanceiramente, a nal de contas é uma ótima maneira de poupar dinheiro e de
conseguir o crédito para a aquisição do seu imóvel, veículo, viagem, cirurgia plástica, etc.
Segundo informações da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcio (ABAC),
apesar do planejamento nanceiro ser muito discutido nas famílias, em pesquisa do SPC
Brasil, apenas metade (51%) relatou fazer um controle sistemático de seu orçamento. Em
contrapartida, entre os consorciados, de acordo com a pesquisa realizada pela ABAC, em
julho de 2017, por intermédio da Quorum Brasil, oito em cada dez consorciados (82%)
planejaram a adesão ao consórcio. Em relação aos 67% registrados em 2016, a alta
chega a 15 pontos percentuais. Ainda de acordo com a ABAC, para 38,3%, o atrativo
principal foi o valor da parcela – o que signi ca que o consórcio é a melhor opção para
quem, de fato, coloca o planejamento nanceiro em prática.
A base da educação nanceira é saber o que se ganha e o que se gasta, por isso o
consórcio é perfeito dentro deste parâmetro. Assumir parcelas que cabem no bolso e
poder concorrer nos sorteios das assembleias mensais, e até mesmo utilizar o 13º para
mandar um lance.
A pesquisa aponta que mais da metade dos consorciados relataram que zeram um
bom negócio, e a rmam que os atrativos do consórcio são:
A garantia da entrega do bem;
Facilidade de retirar o bem;
Boa imagem da marca;
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Taxa de administração ou custo do consórcio.
Consórcio Canopus com parceria com a ANAJUSTRA
A ANAJUSTRA e o Consórcio Canopus
(https://www.anajustra.org.br/convenio/308/Consorcio-Canopus) assinaram contrato de
convênio com vantagens para associados e dependentes na compra de cartas de crédito
de consórcio para automóveis.
Entre os planos disponíveis estão as faixas de crédito de R$ 19 a R$ 302 mil. Além de
desconto na taxa administrativa, na segunda e terceira parcelas, outra vantagem é que
os associados e dependentes terão o crédito pré-aprovado para aquisição de consórcio,
se não tiverem restrições e apresentarem comprovante de renda três vezes maior que o
valor da parcela.
A Canopus ainda se disponibiliza a fazer acompanhamento e assessoria em todos os
processos de contemplação e aquisição de bens, assim como dar resposta de análise de
crédito em até 48 horas, após o recebimento da documentação do associado.
Para adquirir uma cota, é preciso ligar para o 0800 exclusivo da parceria ou preencher
um formulário, ambos disponíveis na área restrita (https://www.anajustra.org.br/arearestrita/login.aspx). Os documentos necessários para análise do crédito também estão
listados na página.
“Pelo convênio, o associado tem desconto na taxa administrativa, na segunda e terceira
parcelas, além de outras vantagens como crédito pré-aprovado, se comprovado para
aquisição da cota”, destaca Welington Castro, agente master da Consórcio Canopus.
Novidade para os associados na parte de consórcio imobiliário
Agora a Canopus está com novos planos de imóveis até R$ 400 mil, com parcelas
reduzidas e muita chance de contemplação. Além do mais, com a parceria da ANAJUSTRA
o associado tem isenção da segunda parcela.
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