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Em expansão no Paraná, modalidade registrou alta de 20,7% no número de
contemplações no estado
No primeiro semestre de 2018, o Paraná registrou alta de 20,7% no número de
contemplações no consórcio imobiliário, em comparação com o mesmo período de 2017.
Foram mais de 4,5 mil contemplados no estado, nos primeiros seis meses do ano, de
acordo com a Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (ABAC). O número é
o segundo maior registrado no país, ficando apenas atrás do estado de São Paulo e
demonstra a expansão da modalidade no Paraná.
Um dos atrativos do consórcio nos diversos segmentos é que, diferentemente de outras
formas parceladas de compra, não são cobrados juros. A expansão no número de
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interessados na modalidade ganha força com a inauguração de pontos de venda de
administradoras de consórcios em novas regiões. É o caso da Ademilar Consórcio de
Investimento Imobiliário, que inaugurou na última quarta-feira, dia 21 de novembro, uma
unidade de negócio no município de Umuarama (PR), localizada na Avenida Rio de Janeiro,
4656, Centro.
Segundo dados da ABAC, o índice potencial de participação em um consórcio para a
compra de imóveis cresceu de 11,4% para 29,1% de 2014 para 2017. A Ademilar faz parte
desse cenário. Apenas no primeiro semestre de 2018, a empresa apresentou crescimento
de 43% no volume de créditos comercializados em relação ao mesmo período no ano
anterior.

Sobre a Ademilar
A Ademilar Consórcio de Investimento Imobiliário foi pioneira no país ao trabalhar
especificamente com o consórcio de imóveis. Ela está entre as dez maiores administradoras
do Brasil no segmento, segundo ranking do Banco Central. Atendimento personalizado, de
acordo com as necessidades específicas de cada cliente, e assessoria completa em todas
as etapas do processo são os diferenciais da administradora, que tem sede em Curitiba e
atuação nas regiões Sul, Sudeste e Nordeste. Mais informações em www.ademilar.com.br.
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