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A substituição da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) pela Taxa Longo Prazo (TLP), implementada em janeiro
deste ano, diminuiu os subsídios do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para
empréstimos e financiamentos. Isso porque os empréstimos passarão a ser feitos com taxas iguais ou superiores à
da NTN-B de cinco anos, ou seja, o governo estima que a TLP deve se igualar aos juros do mercado em cinco
anos.
O Consórcio Realiza, empresa com 25 anos de atuação no mercado de consórcios acredita que essa substituição
de taxa de juros pode aumentar em 15% as vendas de cotas de consórcios para caminhões. “Uma vez que as
taxas e subsídios oferecidos pelo BNDS são menos atrativos e mais restritos, o cenário torna-se favorável para o
consórcio como um todo”, afirma César Augusto, Gerente Geral Comercial da Realiza.
A aquisição de caminhões por meio do consórcio pode ser uma boa alternativa para fugir das altas taxas de juros,
conforme explica César Augusto: “o consórcio é uma ferramenta de aquisição já estabelecida no Brasil, e o
brasileiro começa a se preocupar com uma compra racional, utilizando-se do produto para não pagar os juros
oferecidos pelos bancos e montadoras”. Em 2017, a empresa comercializou 1500 cotas de veículos pesados, com
um crescimento de 27,59% nas contemplações dos grupos, no comparativo com 2016.
Sobre a Realiza:
Empresa especializada em consórcio com 25 anos de atuação em comercialização de cotas de imóveis, motos,
carros e caminhões. Com sede em São Paulo, atualmente a companhia conta com 5 filiais, distribuídas em
diversas regiões do Brasil, com mais de 300 profissionais internos e externos, e mais de 30.000 clientes ativos.
Está entre as principais empresas de comercialização de consórcio, com alto índice de fidelização de clientes e
total credibilidade. A Realiza é autorizada e fiscalizada pelo Banco Central do Brasil e associada à ABAC
(Associação Brasileira das Administradoras de Consórcios). Visite o site: http://www.consorciorealiza.com.br
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