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Consórcio avança participação no PIB brasileiro de 3,9% para 4,7% em
2021
pagar o dobro do valor que as coisas realmente custam.
A recente alta de juros, elevando a Selic a patamares
recordes de 11,75% ao ano, só reforçam a preferência
de se usar o consórcio como forma para tirar o sonho do
papel', explica Cristina Famano, CEO da Eutbem,
administradora de consórcios 100% digital.
A proposta da empresa é viabilizar crédito programado
para que as pessoas realizem sonhos. 'Queremos
ajudar as pessoas a terem acesso a recursos
financeiros. Para isso, simplificamos o consórcio por
meio de uma comunicação transparente, empática e
100% digital. Pelo celular, a pessoa conhece a
empresa, tira dúvidas, ingressa no grupo e acompanha
até ser contemplada com a carta de crédito', resume
Cristina.
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A startup teve aporte inicial de R? 4 milhões para o
desenvolvimento da plataforma e estruturação

Nos últimos 20 anos, a participação dos ativos

operacional, até a autorização junto ao Banco Central. A

administrados de consórcios cresceu 150%, partindo de

empresa prevê investir R?10 milhões até meados de

3,9% em 2002 para 4,7% no ano passado. Os 4,7% de

2022.

participação em 2021 são resultado de R? 412,0 bilhões
gerados pelo setor de consórcio sobre o PIB brasileiro

Um dos principais diferenciais da Eutbem é a oferta de

de R? 8,7 trilhões. Isso representa um acréscimo de

consórcio de serviço, já que hoje grande parte dos

20,5% sobre a participação de 3,9% do ano de 2020, ou

sonhos das pessoas são desta categoria, como viajar

seja, 0,8 pontos percentuais a mais ante ano anterior,

para fora do país, fazer um intercâmbio, pagar uma

conforme dados da Abac.

faculdade ou pós-graduação, realizar uma festa de
casamento ou debutante e até mesmo realizar um

Os ativos administrados representam a soma dos

procedimento estético.

valores que serão pagos pelos consorciados mais os
valores recebidos por eles e que ainda estão

A Eutbem acaba de ampliar o leque e ingressa no setor

disponíveis para a aquisição de bens e serviços, como

de consórcios de carros e motos. Para reforçar seu

carros, motos, casas, festas, procedimentos estéticos e

compromisso com as mulheres, a empresa garante 50%

cursos, por exemplo.

de desconto na taxa de administração de qualquer
proposta feita pela concorrência. Isso é a garantia de

Cristina Famano.

que as mulheres sempre terão a melhor oferta
disponível no mercado.

'O avanço do setor de consórcio no PIB mostra que o
brasileiro está se planejando melhor. Colocando a

Grande parte das pessoas tem dificuldade de conseguir

educação financeira em prática, as pessoas não querem

crédito ou se conseguem é via empréstimos com altas

ABAC - Associação Brasileira das Administradoras
de Consórcios

taxas de juros embutidas. A Eutbem não cobra juros,
somente uma taxa de administração.
Assuntos e Palavras-Chave: ABAC - ABAC

Mirian Gasparin/Paraná - Noticias
segunda-feira, 4 de abril de 2022
ABAC - ABAC

