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O Sistema de Consórcios é uma modalidade de acesso ao
mercado de consumo baseado na união de pessoas físicas ou
jurídicas. Fazer um consórcio é formar uma poupança
comum, destinada à aquisição de bens móveis, imóveis e
serviços por meio de um autofinanciamento.
Isso quer dizer que, nesse grupo, os consorciados contribuem
juntos como uma parcela mensal e formam um fundo do qual todos eles, contemplados por sorteio ou lance,
podem utilizar uma parte para adquirir um bem ou serviço.
Se você está pensando em adquirir determinado bem ou serviço, confira 10 motivos parafazer um consórcio:
1) Diversidade de planos: pelo consórcio, antes de assinar um contrato com uma administradora autorizada
pelo Banco Central, você define quanto precisa para comprar o bem ou contratar o serviço desejado, o valor da
parcela que cabe no seu bolso e decide também em quanto tempo deseja pagar as mensalidades, ou seja, o
tempo máximo para o recebimento da carta de crédito e a aquisição do bem ou serviço. Por isso, o consórcio é
um mecanismo bastante flexível;
2) Baixos custos: no Sistema de Consórcios não existem juros. Você paga taxa de administração, que é a
remuneração da administradora pelos serviços prestados aos consorciados na formação, organização e
administração do grupo de consórcios. Os valores dessa taxa variam entre as administradoras;
3) Parcelamento integral: no consórcio, o valor do bem ou serviço é dividido integralmente na quantidade de
mensalidades pré-estabelecidas em contrato entre o consorciado e a administradora. Dessa forma, para iniciar
um consórcio, você não precisa possuir grande parte do valor da compra;
4) Flexibilidade de uso do crédito: quando é contemplado, o consorciado pode optar por adquirir qualquer
bem ou serviço pertencente à categoria de seu grupo de consórcio. Ou seja, se você fizer um consórcio para
adquirir automóvel, poderá usar o crédito contemplado para comprar qualquer tipo ou marca de veículo que
desejar ou até mesmo adquirir aeronave, embarcação ou máquinas e equipamentos, já que esses bens móveis
fazem parte da mesma categoria que o automóvel, de acordo com as regras do Banco Central.
5) Poder de compra à vista: a carta de crédito que você recebe ao ser contemplado por sorteio ou lance
equivale à compra de um bem ou serviço à vista. Dessa forma, no momento da aquisição, você tem ainda o
poder de barganha e de negociação para conseguir benefícios e melhores preços!
publicidade:
6) Valor do bem sempre atualizado: para garantir que você tenha o poder de compra do bem ou do serviço
desejado, no consórcio, o valor da carta de crédito é sempre atualizado. Isso é necessário, pois, como muitos
grupos de consórcio podem durar alguns anos, o valor do bem ou do serviço pode variar para mais ou para
menos no momento da contemplação. Dessa forma, as administradoras realizam os cálculos e atualizam o valor
da carta de crédito de cada consorciado do grupo, reajustando o valor das parcelas. É importante lembrar que
os critérios para os reajustes da carta de crédito devem constar no contrato, variam entre os segmentos e
também são diferentes entre as administradoras.
7) Possibilidade de antecipar a contemplação com lance: além do sorteio mensal, você pode acelerar o
recebimento da carta de crédito ofertando lances, que nada mais são do que a antecipação de prestações,
diminuindo o prazo de pagamento ou o valor da parcela, conforme estabelecido em contrato.
8) Possibilidade de utilizar até 10% do crédito para despesas: outro motivo para fazer um consórcio é
poder pagar despesas relacionadas à aquisição do bem ou do serviço (como transferências de propriedade,
tributos, registros cartoriais, instituições de registros e seguro) usando até 10% do valor total de crédito recebido
na contemplação.
9) Estímulo ao consumo responsável: ao fazer um consórcio, o consumidor planeja-se de acordo com
parcelas que cabem no seu bolso. Dessa forma, a modalidade incentiva o consumidor a traçar seu orçamento
mensal e a programar o uso dos recursos para a aquisição de bens e serviços, funcionando também como uma
“blindagem” contra compras sem planejamento.
10) Formação ou ampliação de patrimônio pessoal, familiar ou empresarial: o planejamento é a essência
do consórcio e também do sucesso financeiro. Por isso, a aquisição de cotas, de forma programada e dentro de
suas possibilidades, pode representar uma facilidade para você programar seu futuro, o de sua família e até
mesmo o da sua empresa, conquistando bens e ampliando seu patrimônio pessoal, familiar e
empresarial. Afinal, ao fazer um consórcio, você pode programar a compra de sua casa própria, do carro novo
da família ou até mesmo da sede da sua empresa.
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