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CONSÓRCIO É OPÇÃO PARA QUEM ESTÁ
EM BUSCA DA CASA E DO CARRO DOS
SONHOS

(DINO - 28 mar, 2018) - Considerada uma das
formas mais vantajosas, práticas e seguras de
investimento, os consórcios são uma ótima opção
para quem quer comprar um carro ou imóvel. A
modalidade possibilita se programar
financeiramente, sem deixar que a aquisição por
impulso atrapalhe no planejamento. No mercado
há diversos planos que atendem as necessidades
de cada cliente. O Consórcio Bancorbrás oferece
facilidades e serviços diferenciados, com valores,
prazos e produtos que variam de acordo com a
opção escolhida por cada pessoa.Para quem quer
comprar a casa própria ou construir, reformar ou
ampliar a residência, o consórcio imobiliário é a
melhor opção. Para os clientes do Consórcio
Bancorbrás o primeiro reajuste nas taxas só
acontece após 24 meses da inauguração do
grupo, de acordo com o Índice Nacional de Custo
de Construção (INCC). Além disso, os clientes
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podem usar o Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS) para oferecer lances,
complementar o valor da carta de crédito ou quitar
as parcelas em aberto. E também há opções de
grupos com prazo de pagamento em até 240
meses.Já para quem quer investir em um carro, o
Consórcio Bancorbrás oferece cartas de créditos
para aquisição de veículos novos e seminovos em
território nacional. Nessa modalidade o primeiro
reajuste também só acontece após 24 meses da
inauguração do grupo, de acordo com o Índice
Geral de Preços do Mercado (IGP-M/FGV). Os
clientes também têm as opções de oferecer lances
livres e fixos, podendo embutir parte do valor do
lance utilizando a carta de crédito. Além disso, há
também opções de grupo com prazo de
pagamento em até 100 meses.O consumidor pode
escolher entre diversos valores de carta de crédito,
de acordo com o seu poder de compra, permitindo
adquirir o bem de forma organizada. Além disso, a
modalidade afasta o cliente das altas taxas de
financiamento, pois não há incidência de juros
sobre o valor da parcela. "Certamente é a escolha
mais segura para planejar e transformar em
realidade o sonho de comprar um imóvel ou um
veículo", comenta José Climério Silva de Souza,
diretor executivo do Consórcio
Bancorbrás.Crescimento acima da médiaEm 2017,
o Consórcio Bancorbrás teve uma alta nas vendas
de novas cotas de 29%, em relação a 2016, três
vezes maior do que a média do mercado apontada
pela Associação Brasileira de Administradoras de
Consórcios (ABAC), que foi de 4,4% comparado
com o mesmo período. "A alta procura por
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consórcios, mostra que os nossos clientes estão
em busca de investimentos em longo prazo",
comenta José Climério.Sobre o Consórcio e o
Conglomerado Bancorbrás O Consórcio
Bancorbrás tem ampliado sua atuação nos últimos
anos. Está presente com equipe própria de
especialistas em Fortaleza, João Pessoa, Belo
Horizonte, Goiânia, Anápolis, Taguatinga-DF e
Brasília.
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