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Bradesco oferece consórcio com
benefícios exclusivos para
franqueadores e franqueados
parceria entre Bradesco Consórcios e ABF e
tem o objetivo de proporcionar a esse público
condições facilitadas de contratação e suporte
para que o empreendedor possa planejar e
ampliar seus negócios. O mercado de franquias
brasileiro é pujante. De acordo com dados da
ABF, o setor responde por cerca de 2,5% do
PIB, com faturamento superior a R$ 170 bilhões,
reunindo mais de 2.800 redes e cerca de 150
mil unidades.
O franqueador ou franqueado dispõe do prazo
de até 200 meses para aquisição de imóvel.
Para a renovação de frotas, o prazo é de até 84
meses.
Marcos Tescarolo (Bradesco Consórcios) e
André Friedheim (ABF) oficializam parceria que
beneficia associados da entidade
Clique aqui para abrir a imagem

Ao adquirir o consórcio, o cliente conta com
mais uma alternativa para obter crédito com
(A partir da esq.) Elder Carvalho, gerente de

custo atrativo. Ele também pode efetuar lance e

nichos de mercado, Tania Matsuda, gerente de

usar sua diluição para reduzir parcelas ou prazo.

parcerias e consórcios,Marcos Tescarolo, diretor

Segundo Marcos Valério Tescarolo, Diretor da

da Bradesco Consórcios; Keller de Paula,

Bradesco Consórcios, a oferta vai estreitar

diretora de marketing, André Friedheim,

relacionamento com o setor e contribuir para

presidente, Altino Cristofoletti Jr., membro do

sua expansão. 'Além de incentivar o

Conselho de Associados, e Marcelo Maia,

crescimento do segmento, a parceria da

diretor executivo da ABF, na sede da entidade

Bradesco Consórcios com a ABF nos coloca

ao firmarem parceria

mais próximos desses clientes para
viabilizarmos a ampliação de seus negócios',

O Bradesco lançou pacote de benefícios em

destaca.

consórcios voltado a franqueadores e
franqueados associados à Associação Brasileira

De acordo com André Friedheim, presidente da

de Franchising, para compra de imóvel

ABF, 'a iniciativa da Bradesco Consórcios é

comercial e para renovação de frota de veículos

bastante positiva e oportuna, pois surge num

leves e pesados. A iniciativa é resultado da

momento em que a economia brasileira começa
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a reagir, além de ser inovadora, ao oferecer a
oportunidade aos nossos associados
franqueadores e franqueados de investir em
seus negócios com as facilidades do
consórcio'.
Para contratação, é preciso contatar a Agência
Bradesco para aquisição e aprovação de
crédito. As franquias também podem utilizar o
atendimento exclusivo realizado por
especialistas enviando e-mail para [email
protected]
Fotos: ABF/Divulgação
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