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PORTO SEGURO apresenta consórcio como 

“investimento inteligente” 

A Porto Seguro Consórcio (www.portoseguro.com.br/consorcio) possui uma linha de comunicação que 

destaca as vantagens da modalidade apresentando-a como “investimento inteligente” para a aquisição 

de bens. A ideia é mostrar que o consórcio oferece possibilidades variadas para facilitar a compra de 

bens como veículos e imóveis.

 

O superintendente de Consórcio da Porto Seguro, Willian Rachid Jr., explica que “o consórcio possibilita 

ao cliente conquistar o bem desejado com mais facilidades, ou seja, sem juros. E acrescenta que “vale 

destacar ainda que o consórcio possui encargos baixos, parcelas com valor reduzido e amplos prazos 

de pagamento, diferenciais que cada vez mais motivam o interesse pela modalidade”.

 

Rachid também lembra que, ao ser contemplado em um plano de consórcio, o cliente tem garantida a 

liberação dos créditos, sem complicações, e deixa de estar sujeito a alterações de preços decorrentes 

de variações da moeda.

 

A Porto Seguro atua no ramo de Consórcio com os produtos Imóvel e Automóvel. A empresa oferece 

diversas opções de crédito, prazos e facilidades para acelerar a contemplação. As múltiplas formas de 

ofertar lances estão entre as vantagens. “Há opções, por exemplo, que permitem ao consorciado 

participar de mais sorteios mensais, mediante a oferta de algum percentual de lance”, afirma Rachid.

 

Consórcio Imobiliário

 

No Porto Seguro Consórcio de Imóveis, os consorciados podem obter créditos entre R$ 50 mil e R$ 400 

mil, com prazo de até 200 meses para Pagamento. O consorciado pode antecipar o pagamento de 

parcelas, quitar o consórcio quando quiser e conta também com isenção de juros. Conta ainda com 

Assessoria Jurídica gratuita, que auxilia o cliente a escolher melhor, solucionar pendências e fechar o

negócio.

 

Em todos os planos do consórcio de imóveis é possível utilizar o FGTS* (Fundo de Garantia do Tempo 

de Serviço) para ofertar lances, complementar a carta de crédito ou ainda amortizar o saldo devedor: a

empresa possui parceria com agentes financeiros que viabilizam o saque do Fundo em prazos e custos 

mais vantajosos.

 

Consórcio de Automóveis

 

Todos os planos do Porto Seguro Consórcio de Automóvel são simples, sem burocracia e sem juros. A 

Companhia disponibiliza créditos para a compra de veículos que vão de R$ 17 mil a R$ 106 mil, com 

prazos de até 80 meses para pagar.
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O ‘Plano 80 Meses’ possui diversas opções de crédito para a compra do automóvel, de qualquer marca 

e modelo. Se o cliente deseja apenas trocar de carro e quer um crédito menor, para pagar em até 50 

meses, o ‘Plano Flex’ é a melhor opção. E para aqueles que pretendem adquirir um veículo de maior 

valor, a escolha mais adequada é o ‘Plano 72 Meses’, o mais recente da Porto Seguro, que oferece 

créditos que vão de R$ 50 mil a R$ 106 mil e além disso, nesse grupos ainda pode-se utilizar até 20% 

do próprio crédito como lance.
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