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Crescimento de 26% nas vendas de Consórcio de
Imóveis traz perspectivas de retomada do setor
imobiliário
6 de Março de 2018

O total acumulado de créditos comercializados no ano registrou alta de 45,1% e atingiu a marca de R$ 38,77
bilhões.

Os bons resultados alcançados na área de Consórcio de Imóveis no Brasil em 2017, junto com o índice
positivo do PIB e as projeções de retomada da economia trazem a perspectiva de melhora nos
indicadores relacionados ao mercado imobiliário. Dados divulgados pela ABAC – Associação
Brasileira de Administradoras de Consórcios indicam que houve um aumento de 26,4% no número de
novas cotas de consórcio, que passaram de 225,2 mil em 2016 para 284,7 mil em 2017.
Além disso, o volume de crédito comercializados também apresentou um crescimento expressivo de
45,1% e passou de R$ 26,72 bilhões em 2016 para R$ 38,77 bilhões em 2017. O tíquete médio
também registrou alta de 14,8%. O valor médio da cota de consórcio imobiliário ficou em R$ 136,2
mil em 2017 ante os R$ 118,6 mil de 2016.
Em dezembro de 2017, o número de participantes ativos em consórcios imobiliários chegou a 832 mil
participantes, cerca de 5% acima dos 792,7 mil registrados em dezembro de 2016. Ao longo do ano
cerca de 72,85 mil consorciados foram contemplados e tiveram oportunidade de comprar ou reformar
seus imóveis novos ou usados, seja casa ou apartamento (habitual ou de veraneio), terreno ou imóvel
comercial. Outro dado interessante é que 3.256 trabalhadores-participantes do consórcio de imóveis
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utilizaram o saldo total ou parcial de suas contas de FGTS, totalizando uma movimentação de cerca de
R$ 130,7 milhões. O uso foi 10% acima do volume de 2016, que chegou a R$ 118,8 milhões com
3.148 consorciados.
Os resultados positivos do setor vão ao encontro das informações do IBGE – Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística, que divulgou o índice do PIB – Produto Interno Bruto, que ficou em 1% em
2017. Esse índice aponta uma retomada na economia após dois anos de retração. “O sistema de
consórcio é uma opção para compra planejada, sem o acréscimo de juros. Por esse motivo, aos
primeiros sinais de retomada econômica, muitas pessoas retomaram os planos de comprar um imóvel
próprio”, ressalta Rogério Pereira, diretor comercial do Embracon, administradora que atua há 29 anos
no mercado de consórcios.
Vantagens do Sistema de Consórcios:
A flexibilidade e possibilidade de crédito acessível, sem incidência dos juros praticados pelo
financiamento bancário, tem atraído cada vez mais o consumidor. Veja algumas das vantagens do
Sistema de Consórcios de imóveis:
O sistema conta com várias opções de crédito, prazos e parcelas que cabem no orçamento do
consorciado;
Pelo consórcio, o comprador do imóvel não paga juros e não precisa dar entrada nem tampouco
intermediárias;
O consorciado tem a possibilidade de usar o saldo do FGTS para dar lance ou aumentar o valor do
crédito;
O valor da carta de crédito acompanha o reajuste das parcelas (INCC – Índice Nacional de Custo da
Construção), o que mantém o poder de compra;
A carta de crédito dá ao consorciado o poder de negociar a aquisição do bem à vista, o que lhe confere
mais poder na hora de negociar;
Ao ser contemplado, o consorciado pode usar a carta de crédito para adquirir um imóvel novo ou
usado, para residência habitual ou veraneio, terrenos e até realizar reformas em qualquer localidade do
território nacional;
O consórcio imobiliário também pode ser utilizado para compra de imóvel comercial ou imóvel para
investimento;
Após a contemplação, a carta de crédito também pode ser utilizada para quitar um financiamento ou
consórcio de outra administradora em nome do próprio consorciado;
O sistema de consórcio conta com legislação específica e a administradora deve ser autorizada e
fiscalizada pelo Banco Central, o que traz mais segurança ao consumidor.
O Embracon disponibiliza o guia “Consórcio de A a Z” (http://bit.ly/EMBguiaAZ), que tem como
objetivo apresentar informações precisas e esclarecer sobre o Sistema de Consórcios de Automóveis,
Motos e Imóveis. Organizado em tópicos por ordem alfabética, o e-Book procura responder de forma
clara e simples, desde as dúvidas mais comuns, até questões específicas do funcionamento dos
consórcios.
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Sobre o Embracon
Há 29 anos no mercado de consórcios, a empresa possui mais de 118 mil clientes ativos, 600 parceiros
no território nacional, cerca de 103 filiais no país e em torno de 2.500 funcionários. É uma das
maiores e mais conceituadas empresas especializadas em consórcio de automóveis, motos e imóveis.
A filosofia de trabalho se baseia em conhecer e atender às necessidades dos clientes que encontram na
instituição solidez, credibilidade e uma vasta gama de produtos e serviços. O Embracon é autorizado e
fiscalizado pelo Banco Central do Brasil e associado à ABAC (Associação Brasileira das
Administradoras de Consórcios). Visite o site: http://www.embracon.com.br
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