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Com Selic em alta, consórcio se torna opção mais vantajosa para
aquisição de caminhão?
com a ABAC. Ainda segundo a associação, um a cada
três caminhões negociados no mercado brasileiro, em
janeiro, foi adquirido por meio de consórcio.
"Em um cenário de juros altos, como o atual, alguns
tipos de financiamento disponíveis no mercado ficam
mais caros. O consórcio, no entanto, não sofre esse
tipo de impacto, pois não possui juros, tornando-se
ainda mais atrativo. Essa é uma grande vantagem da
modalidade', explica Mauro Andrade, gerente comercial
do Consórcio Iveco, administrado pela Ademicon. 'A
única taxa cobrada no Consórcio Iveco é a de
administração, que não tem relação com a Selic e é de
0,12% ao mês, no caso da linha de pesados'', afirma.
O gerente comercial lembra também que no consórcio
o cliente recebe o valor total do crédito quando
Clique aqui para abrir a imagem

contemplado. 'Com isso, ele pode fazer uma compra à
vista, negociando o preço de um caminhão zero', afirma.
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Consórcio e Investimento, a empresa comercializa
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empresa, que tem atuação nacional e o fundo Treecorp
Investimentos em sua estrutura societária, conta
atualmente com 140 unidades de negócio distribuídas
em 17 estados e no Distrito Federal.?
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