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Pela primeira vez na história do Sis-
tema de Consórcios, a ABAC As-
sociação Brasileira de Administrado-
ras de Consórcios, entidade que o 
representa, coloca à disposição de 

suas associadas e do público consumidor um 
Anuário que retrata o segmento, não somen-
te com resultados, comparações ou gráficos, 
mas, principalmente, pelo aspecto humano 
que o caracteriza.

As entrevistas feitas com consorciados em 
vários setores, nos quais o mecanismo está 
presente, como Automotores, Imóveis, Eletro-
eletrônicos e outros bens móveis duráveis e 
Serviços, demonstram o quão importante ele 
tem sido na realização de sonhos e objeti-
vos pessoais, familiares e empresariais, com 
simplicidade e menor custo.

Também os diversos elos da cadeia pro-
dutiva, tanto comércio como indústria, e até 
o de prestação de serviços, cujos desen-
volvimentos e crescimento contaram com a 
participação dos consórcios, tiveram suas li-
deranças ouvidas.

Importante para o consumidor e para as 
atividades econômicas, este Anuário 2014 
chega para ser mais um suporte à comercia-
lização de novas cotas. As informações se-
toriais aliadas àquelas que orientam como e 
por que participar do Sistema de Consórcios 
formam o conjunto básico de uma atividade 
genuinamente nacional que já contemplou mi-
lhões de brasileiros.

Com uma história de mais de cinco déca-
das e com a ABAC se aproximando do seu 
cinquentenário, vou, em nome de meus com-
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panheiros do Conselho Nacional e no meu 
pessoal, convidá-los a ler o Anuário 2014. 
Ao editá-lo, no momento que esta gestão 
termina seu mandato, e na certeza de ter 
disponibilizado um verdadeiro manual didático 
e retrospectivo dos consórcios, tenho certeza 
de  que as próximas diretorias, alinhadas 
com os interesses do segmento, continuarão 
a publicá-lo.

Boa leitura e bons negócios!

Mais que um Anuário,
um manual do Sistema

Fabiano Lopes Ferreira
Presidente do Conselho Nacional da ABAC
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Consórcios continuarão 
importantes para quem planeja

Daqui a dois anos, a ABAC Associa-
ção Brasileira de Administradoras de 
Consórcios completará 50 anos de 
atividades. Fundada em 20 de junho 
de 1967, a entidade foi criada para 

representar o Sistema de Consórcios. Naquela 
época, ainda informal, o segmento buscava seu 
espaço na economia. Somente a montadora 
Willys-Overland do Brasil somava 55 mil consor-
ciados em sua carteira.

Ainda naquele ano, o Conselho Monetário 
Nacional editava, em 21 de setembro de 1967, 
a Resolução nº 67, dirigida aos bancos comer-
ciais e às Caixas Econômicas, que disciplinava 
a abertura de contas de depósitos vinculadas a 
consórcios. Foi o primeiro normativo destinado 
aos consórcios. De lá para cá, muita coisa mu-
dou. Paulo Roberto Rossi, presidente executivo 
da associação, vivenciou e falou das mudanças 
em entrevista.

Em mais de 50 anos de existência, quais foram 
as conquistas mais importantes para o Sistema de 
Consórcios?

Rossi – Em convivência harmoniosa com as 
autoridades governamentais, a ABAC focou suas 

atividades ao longo desses anos, sugerindo 
pleitos e obtendo autorizações para ampliação 
e crescimento do Sistema de Consórcios. Na 
métrica cronológica, após os consórcios de au-
tomóveis e caminhões ainda sem regulações, as 
matérias relativas passaram à competência e fis-
calização do Ministério da Fazenda por meio da 
Receita Federal, a partir de dezembro de 1971.

Entre as conquistas no período estão os 
grupos de videocassete, embrião dos eletroele-
trônicos e outros bens móveis duráveis, cotas 
de valores diferenciados, veículos usados, pra-
zos de 60 meses e normas para consórcios 
de imóveis.

A partir de maio de 1991, com a mudança 
da normatização e fiscalização para o Banco 
Central do Brasil, os consórcios passaram a 
atuar com grupos para passagens aéreas, uso 
do FGTS pelos consorciados de imóveis, libe-
ração de prazos para os grupos. No início do 
século 21, uma das principais vantagens para 
consorciados contemplados foi a liberação do 
uso de até 10% do crédito para despesas com 

Paulo Roberto Rossi
Presidente Executivo da ABAC

A Estabilidade Jurídica dos Consórcios por meio de uma Lei.

Depois de tramitar pelo Congresso Nacional, o Projeto de Lei nº 533/2003, de autoria 
do então senador Aelton Freitas, foi consolidado na Lei dos Consórcios. 
Ao entrar em vigor sob número 11.795, a Lei trouxe estabilidade jurídica e novidades, 
destacando-se a possibilidade de constituição de grupos de consórcios de serviços.
Um dos aspectos importantes da lei foi a possibilidade de utilização de crédito para 
a quitação de financiamento de titularidade do consorciado contemplado. Isto benefi-
ciou, principalmente, os mutuários que desejassem quitar o financiamento por meio do 
consórcio, e também os consumidores que financiaram seus veículos.
Outro destaque foi a nova metodologia para devolução de valores aos consorciados 
excluídos. Aqueles que tiverem participado de grupos constituídos a partir de fevereiro 
de 2009, passaram a concorrer a um sorteio como os demais consorciados.  Ao ser 
sorteado, o excluído receberá o reembolso da importância investida a que tem direito, 
deduzido o valor da penalidade prevista em contrato. 

Paulo Roberto Rossi é Presidente Execu-
tivo da ABAC - Associação Brasileira de 
Administradoras de Consórcios, entidade 
em que atua há 25 anos. Formado em 
Direito em 1984 pela Pontifícia Universi-
dade Católica de São Paulo, iniciou sua 
carreira na Entidade como Assessor Ju-
rídico, na área de atendimento ao con-
sumidor. Exerceu ainda as funções de 
Gerente Técnico-Jurídico, Gerente Geral 
e Superintendente. A carreira de Paulo 
Rossi foi marcada pela forte atuação em 
entidades de classe, no qual conquistou 
prestígio profissional. Desde maio/2006, 
exerce também a função de Conselheiro 
da Associação Comercial de São Paulo 
– Distrital Norte.

seguro, taxas, tributos, licenciamentos. Porém, o 
acontecimento mais importante viria a ocorrer 
em outubro de 2008, quando da promulgação 
da Lei no 11.795 exclusiva para o Sistema. 
A legislação entrou em vigor em fevereiro de 
2009, proporcionando estabilidade jurídica para 
os envolvidos no mecanismo, além de autorizar 
a criação dos consórcios de serviços. 

A ABAC representa os interesses das adminis-
tradoras. E pelos consorciados, o que foi feito?

Rossi – Tudo que mencionei foram vitórias 
das empresas, voltadas ao consorciado. Hoje, 
as possibilidades dos consumidores aderirem ao 
Sistema para adquirir bens ou contratar serviços 
são situações reais para quem planeja e dese-
ja formar patrimônio com custos bem menores 
que quaisquer outros mecanismos existentes no 
mercado financeiro. Todavia, vale lembrar que 
a ABAC vem realizando ações voltadas para 
o esclarecimento e a orientação para quem 
pretende participar de consórcios como, por 
exemplo, cartilhas explicativas, site, campanhas 
publicitárias, divulgação pela imprensa e até ser-
viço de atendimento, por meio do Departamento 
de Atendimento ao Consumidor (DAC), um dos 
primeiros do país.

Dos 55 mil consorciados do início para os mais 
de seis milhões atuais, o que aconteceu para esse 
crescimento?

Rossi – Ao longo dos mais de cinquenta 
anos dos consórcios, o Sistema passou por 
vários momentos econômicos, vivenciou e re-
sistiu aos muitos planos governamentais para 
estabilização da moeda. Ao superar todas as 
incertezas, mostrou que é forte e tem credibili-
dade. Em 2008, a entrada em vigor da Lei no 
11.795 disciplinou e consolidou os consórcios 
junto ao mercado consumidor. Foram cinco anos 
de trabalho dedicados pela ABAC com vistas 
a conferir ainda mais segurança e tranquilidade 
aos participantes.

Já que estamos falando em segurança dos 
consórcios, como exemplificar essa situação para 
quem participa ou deseja participar do Sistema?

Rossi – As normas editadas pelo Banco Cen-
tral e a atual legislação em vigor são exemplos 
da segurança proporcionada aos participantes 
ao estabelecer os critérios de administração de 
grupos eficiente e com ênfase na transparência.  
Ainda, é importante acrescentar a divulgação 
daquele órgão sobre o balanço das contas de 
ativos administrados do Sistema de Consórcios, 
encerrado no primeiro semestre de 2014, que 

apresentou total de R$ 150,6 bilhões, soma de 
recebíveis, disponibilidades e aplicações financei-
ras.Ao longo dos últimos cinco anos, a partici-
pação dos ativos administrados no PIB evoluiu 
0,6 ponto percentual. Enquanto em 2009 era de 
2,4%, em 2013 foi de 3%.

Outro fator indicativo do grau de solidez do 
Sistema é o montante de Patrimônio Líquido 
Ajustado (PLA) das administradoras, - saldo da 
soma do capital, reservas e resultados das ad-
ministradoras -, que atingiu R$ 5,8 bilhões no 
ano de 2014. 

Se 2014 foi um ano atípico, como será 2015 con-
siderando as medidas adotadas pelas autoridades 
financeiras para enfrentar as dificuldades?

Rossi - Como os sinais das novas autorida-
des monetárias apontam para ajustes graduais, 
existe ainda espaço para crescimento bem pla-
nejado, levando-se em conta o aumento de ju-
ros para controlar a inflação e aumento dos im-
postos para garantir o financiamento dos gastos 
do governo. O amadurecimento do consumidor 
ao longo dos últimos anos sinaliza a continui-
dade do planejamento financeiro no seu dia a 
dia. O conhecimento e a análise comparativa 
possibilitam que tome a melhor decisão para 
a compra de bens ou contratação de serviços, 
características importantes para quem considera 
o consórcio como poupança programada com 
objetivo definido. 

Tanto no cenário individual, familiar ou em-
presarial, ainda diante de um quadro de inflação 
em ascensão, o controle orçamentário torna-
se fundamental. O planejamento das despe-
sas versus receitas podem gerar sobras, boas 
oportunidades para os consumidores construírem 
patrimônio por meio dos consórcios, no médio 
e longo prazos.  
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ano após ano 
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Como muitos brasileiros que, ao 
desejarem investir, pesam prós e 
contras das várias opções dispo-
níveis no mercado financeiro, Ser-
gio Teixeira, empresário em São 

Paulo, tem adquirido cotas de consórcios de 
vários tipos de bens, nos últimos anos, em 
razão de entender que “consórcio é uma 
poupança disciplinada ao longo do tempo e 
vai aumentando o meu patrimônio. É um 
meio fácil de adquirir um bem”.

Como ele, em dezembro de 2014, havia 
6,18 milhões de participantes ativos no Sis-
tema de Consórcios. O total de participação 
em consórcios neste ano foi recorde históri-
co, com crescimento de 7,7% em relação ao 
ano de 2013, quando atingiu 5,74 milhões 
de consorciados.

A explicação para o aumento de par-
ticipantes ativos, considerando a retração 
de novas adesões, pode ser, por exemplo, 
comparada à movimentação de uma conta 
poupança. Quando a somatória dos valores 

depositados ao longo dos anos é decres-
cente e a totalização de saques é inferior, 
o saldo disponível mostra-se sempre maior. 

No Sistema de Consórcios, a realidade 
é semelhante. Mesmo com o acumulado de 
vendas de novas cotas tendo sido inferior 
em 6,4%, ao se comparar as 2,35 milhões 
novas adesões de 2014 as 2,51 milhões 
de 2013, deduzindo-se ainda a pouca saí-
da de consorciados quitados, o número de 
participantes ativos, como o saldo da conta 
poupança, apresentou-se maior. 

O volume de 1,36 milhão de consorciados 
contemplados, acumulado de janeiro a de-
zembro de 2014, possibilitou a realização de 
sonhos e objetivos de pessoas físicas e ju-
rídicas, além de, por consequência, alimentar 
a cadeia produtiva, tanto no comércio como 
na indústria. Houve alta de 7,9% sobre as 
1,26 milhão de 2013.

Ao analisar o comportamento do mecanis-
mo no último ano, Fabiano Lopes Ferreira, 
presidente do Conselho Nacional da ABAC, 

www.seniorsolution.com.br

comercial@seniorsolution.com.br

+ 55 11 2182-4902

+ 55 21 3233-5353
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2013
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milhões
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R$78,68 
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5,74 
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1,22 
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2,51 
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R$82,3 
bilhões

2014

Variação 7,7% 5,7% 7,3% -6,4% -4,4%

PARTICIPANTES 
ATIVOS
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TOTAL DE 
PARTICIPANTES 

VENDAS DE 
NOVAS COTAS 

VOLUME DE CRÉDITOS 
COMERCIALIZADOS

Fonte: Banco Central do Brasil e ABAC
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bilhões

R$5,8 
bilhões
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1,26
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Variação 7,9% 11,1% -7,9% 15,1% 19,2%

CONTEMPLAÇÕES VOLUME DE CRÉDITOS 
DISPONIBILIZADOS
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ATIVOS 
ADMINISTRADOS

TRIBUTOS E 
CONTRIBUIÇÕES PAGOS

Veículos 
Automotores

13

destacou que  “a instabilidade econômica so-
frida em 2014 provocou uma desaceleração 
dos negócios em todos os mercados, em 
razão do maior endividamento da população, 
à inflação em alta – que corroeu o poder 
de compra – e à redução do consumo. Con-
tudo, com agilidade e criatividade, as admi-
nistradoras de consórcios foram adequando 
suas estratégias e obtiveram sucesso com 
crescimento dos participantes e das contem-
plações”.

Ainda sem conhecer totalmente a política 
econômica das novas autoridades monetárias, 
as administradoras de consórcios associadas 
à ABAC seguem analisando o mercado con-
sumidor com mais profundidade, o que po-
derá ser feito durante o ano para enfrentar 
situações adversas, como aumento da infla-
ção, alta na taxa de juros e desaceleração 
nas atividades econômicas.

“Em 2015, com novo governo, ajustes, 
austeridade e novas metas, considerando 
inclusive as previsões de crescimento inferio-
res a 1% e inflação superior a 6,4%, as ad-
ministradoras de consórcios deverão adequar 
suas ações comerciais junto a potenciais 
consorciados, mostrando novos caminhos ao 
brasileiro, valorizando ainda mais o planejar 
e o poupar”, esclareceu Ferreira.

Indicadores apontam crescimento 

Em 2014, o principal indicador do Sis-
tema de Consórcios, apesar da atipicidade 
econômica do ano com menos dias úteis 
trabalhados, o período da Copa do Mundo e 
as eleições, sinalizou oscilações periódicas, 
ora negativas ora positivas, resultando em 
maior número de participantes ativos nos 
setores de veículos automotores, imóveis e 
serviços. Esse aumento de consorciados evi-
denciou vários aspectos com destaque para 
o comprometimento individual do consumidor 
na sequência do seu planejamento e da sua 
busca aos objetivos traçados.

Outra reação observada foi a da evolução 
das vendas de novas cotas nos 12 meses, 
comprovada pelo recorde mensal atingido em 
dezembro, o maior volume dos últimos dois 
anos. Foram as mais de 243 mil adesões 
do último mês que contribuíram para o acu-
mulado anual (2014) chegar a 2,35 milhões.

Tanto os acumulados de vendas como 
de contemplações propiciaram expressivos 
saldos anuais de créditos comercializados, 
com R$78,7 bilhões, e créditos liberados 
para consorciados, com R$ 37 bilhões. Uma 
amostra da atual e futura presença dos con-
sórcios na participação na cadeia produtiva.
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A presença dos consórcios na indústria automobilística começou, em 1962. Ao 
longo do tempo cresceu ampliou sua 
participação chegando, em 2014, a 
17,3% nos veículos leves, isto é, um 

a cada seis comercializados no mercado interno. 
Entre os chamados pesados, o porcentual foi de 
quase 25%, ou seja, um caminhão a cada quatro 
vendidos no país. Ainda segundo levantamento 
da assessoria econômica da ABAC, no mercado 
das duas rodas o maior percentual registrado, 
53,9%, correspondeu a uma moto a cada duas 
comercializadas no Brasil.

Apesar dos bons porcentuais de participação 
dos consórcios, a indústria enfrentou uma série 
de desafios, como forte seletividade na conces-
são de crédito, feriados em razão de grandes 
eventos e cenário complexo no comércio exterior. 
Contudo, já no segundo semestre, mesmo com 
eleições, houve recuperação do licenciamento e 
produção, de acordo com a Anfavea Associação 
Nacional dos Fabricantes de Veículos Automoto-
res. Ao se firmar como parceiro relevante do 
setor industrial, os consórcios proporcionam a 
sequência da produção, garantindo um volume 
básico, em função das entregas mensais de veí-
culos aos participantes contemplados. Trata-se de 
verdadeira carteira de vendas futuras que minimi-
nizam as dificuldades enfrentadas em momentos 
de crise econômica no país. 

O total dos créditos concedidos pelos con-
sórcios, valor que potencialmente possibilita as 
compras, fechou dezembro com R$ 31,2 bilhões. 

O equivalente a 20,8% de participação no 
acumulado de 2014 incluindo financiamentos, lea-
sing e consórcios, cujo volume atingiu R$ 150,2 
bilhões, segundo dados do Banco Central do 
Brasil. Houve aumento de 1,9 ponto percentual 
sobre 2013. Atualmente, é o maior setor do 
Sistema de Consórcios com mais de 5,4 milhões 
de consorciados ativos, 87,7% do total geral, 
relação que, aliás, cresceu 0,6 ponto percentual 
sobre 2013, quando era 87,1%. O crescimento 
vem acontecendo de forma contínua de 2009 a 
2014, com 71,5% de alta no período.

Na somatória de janeiro a dezembro, as ven-
das de novas cotas, 2,15 milhões de adesões, 
diminuíram 6,1% em relação às registradas em 
2013. O volume de contratos comercializados 
somou mais de R$ 58 bilhões, enquanto os cré-
ditos disponibilizados para os contemplados para 
aquisição de veículos superaram os R$31 bilhões. 
O acumulado de consorciados de posse de seus 
créditos chegou aos 1,27 milhão de cotistas, nos 
doze meses do ano passado, 8,5% maior que 
os 1,17 milhão de um ano antes.

Enquanto no segmento “as expectativas são 
positivas para atuação do Sistema de Consórcios, 
apoiado em divulgação e conscientização sobre 
educação financeira”, confia Vitor Cesar Bonvino, 
vice-presidente do Conselho Nacional da ABAC, 
para o segmento de automotores a expectativa é 
de dificuldades. “Para 2015”, esclarece Luiz Moan 
Yabiku Junior, presidente da Anfavea, “espera-se 
um primeiro semestre difícil, mas os ajustes pro-
movidos nos levarão a um resultado equilibrado”.

Um ano difícil, porém com 
crescimento e confiança
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A história dos consórcios se confunde com a própria história da indústria 
automobilística no Brasil. Quando tudo 
começou, no final da década de 50, 
início da de 60, houve até quem afir-

masse que se não fosse o novo mecanismo a 
indústria não teria tido o mesmo sucesso. Na-
quela época, não havia linhas de crédito como 
as atuais para aquisição dos primeiros modelos.

Para Aristides Ferreira, comerciante em Ita-
petininga, interior de São Paulo, que já adquiriu 
mais de oito cotas de automóveis ao longo das 
últimas décadas, “os consórcios oferecem van-
tagens que me fazem terminar um e começar 
outro”. Ao comparar as modalidades disponíveis 
e fazer contas percebeu que gastaria menos 
pelo consórcio. Ao verificar quanto pesaria no 
bolso, comentou que “para um crédito de R$ 
24 mil, a economia pode chegar a R$ 15 mil 
em prazo de 72 meses”. 

As mulheres, independente de classe social, 
foram apontadas pela Quorum Brasil, empresa 
de pesquisas, como potenciais consumidoras de 
consórcios. Nas entrevistas, afirmaram preferir 
a poupança quando têm alguma sobra mensal 
entre o que ganham e o que gastam. O le-
vantamento feito pela Serasa Experidian também 
mostrou que mais de 5,5 milhões de mulheres 
são empreendedoras, ou seja, 8% da população 
feminina do país. 

Para ratificar os resultados acima citados, 
Amanda Loureira, administradora, moradora na 
capital paulista, explicou que: “faz consórcio por 
não ter dinheiro para comprar um carro à vista 
e não querer pagar o dobro do valor do car-
ro”. Como Aristides Ferreira, que também não 
queria pagar mais para ter seu carro novo, ela 
esclareceu que usou uma das formas alterna-
tivas para ser contemplada nos consórcios. Ao 
utilizar a tecnologia disponibilizada pela adminis-
tradora, completou, “dei o lance pela internet e 
fui contemplada”. 

Os consórcios de automóveis também vêm 
marcando presença entre os jovens da faixa 
etária compreendia entre 20 e 29 anos. As pes-
quisas bienais da Quorum Brasil, feitas de 2006 
a 2014, sinalizaram crescimento de quase 100% 
na participação desse público nos consórcios de 

Consórcios atendem objetivos de 
homens e mulheres de várias idades

automóveis, naquele período.
Se no primeiro levantamento (2006) havia 

10% de participação, em 2014 atingiu 19%, 
praticamente o dobro. Muitos dos entrevistados 
revelaram que estão saindo mais tarde da casa 
dos seus pais, dedicando-se mais à sua forma-
ção educacional e capacitação profissional, fato 
que lhes permite economizar e até poupar. 

Para Ivan Lins, 29 anos, gerente de vendas 
em Juazeiro, Bahia, o negócio foi ótimo em to-
dos os aspectos. Prazos maiores, mensalidades 
mais baixas, adequadas ao orçamento, levaram-
no a participar. “No consórcio, consegui mais 
parcelas com valores menores. Economizei bas-
tante com as prestações mais baixas”, afirmou.

Se por um lado, alguns desejam ter o cré-
dito disponibilizado rapidamente, seja por sorteio 
seja por lance, outros pensam de forma inver-
sa. Apesar de os prazos mais longos serem 
considerados vantagens, há quem prefira retirar 
o bem só no final do plano. Elton Carlos Ro-
drigues, militar aposentado em Resende, Rio 
de Janeiro, é um deles. Sem pressa de ter 
o veículo, explica: “não tenho necessidade de 
pegar o carro na hora. Para mim é melhor 
pegar no final do consórcio quando ele já está 
praticamente pago”.

Em 2014, o setor de veículos leves, que re-
úne automóveis, camionetas e utilitários, chegou 
a 2,59 milhões de participantes ativos e regis-
trou aumento de mais de 10% sobre o total de 
2013. O total de consorciados vem registrando 
crescimento desde 2009.

Ao destacar uma das vantagens dos consór-
cios de ser inicialmente uma poupança, Alari-
co Assumpção Júnior, presidente da Fenabrave 
Federação Nacional da Distribuição de Veículos 
Automotores, comentou sobre a inexistência de 
burocracia inicial. Segundo ele, ”o Sistema de 
Consórcios vem sendo essencial e o consumidor 
encontra nele uma forma de adquirir veículos 
sem a necessidade de aprovação cadastral 
prévia”. 

Em 2014, o Sistema de Consórcios conta-
bilizou menos entradas de novos consorciados. 
Houve retração de 3,5%. Contudo, com quase 
900 mil novos aderentes, o volume de negócios 
contratados superou R$ 37 bilhões. Por se tra-

tar de boa alternativa de compra para o consu-
midor, o consórcio é também uma das opções 
de vendas para as concessionárias. Com a 
modalidade, as revendas consolidam seus negó-
cios, fidelizam clientes e, ao longo da duração 
do grupo, entregam veículos aos consorciados 
quando da contemplação, reduzindo dificuldades 
em situações econômicas menos favoráveis.

Para Luiz Fernando Savian, presidente 
regional  Sudeste I da ABAC (estado de São 
Paulo), “o número de adesões demonstra a 
crescente consciência do consumidor em se 

comprometer financeiramente por prazo longo 
e adequado à sua capacidade de cumprimento 
das responsabilidades junto ao grupo e à 
administradora para comprar seu carro. Por 
decorrência, sinalizam ainda futuras entregas 
pelas redes de concessionários em todo país”.

Ao registrar potencial participação das con-
templações em 17,3% nas vendas do mercado 
interno, no ano passado, isto é um carro a 
cada seis, os consórcios liberaram créditos para 
aquisição de veículos leves em quase R$ 20 
bilhões.
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é o primeiro veículo

O consórcio é um dos mais importantes instrumentos de vendas no segmento 
de motocicletas. No começo, ainda 
na década de 70, o mecanismo pro-
porcionou e segue proporcionando a 

oportunidade de ser o primeiro veículo motorizado 
para os brasileiros em grande escala. A razão 
é simples: os valores das parcelas mensais são 
bastante acessíveis aos bolsos dos consumidores.

Em 2014, foi responsável por cerca de 450 
mil motocicletas vendidas e licenciadas, corres-
pondendo a 32% do total do nosso mercado. 
Marcos Fermanian, presidente da Abraciclo Asso-
ciação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, 
Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares, 
explica que “num período de redução de oferta 
de crédito aos consumidores, que na grande 
maioria pertencem às classes socioeconômicas 
C, D e E, o Sistema de Consórcios é uma 
ótima alternativa para a compra de motocicleta 
de forma parcelada. Além disso, os consorciados 
sofrem menos com o impacto da elevação das 
taxas de juros”.

O escriturário Adriano César Maciel, de Ara-
çatuba, SP, que pesquisou bastante antes de 
fechar negócio, confirma a declaração do presi-
dente da Abraciclo: decidiu-se pelo consórcio em 
razão do custo mensal e final da compra. A 
exemplo daqueles que fazem contas, comparam 
e cumprem o estabelecido no contrato, Maciel 
explica que: “dependendo do financiamento, os 
juros pagos chegam a uma moto e meia ou 
duas. Pelo consórcio, o valor do custo é bem 
menor”.

Hoje, com participação potencial do consórcio 
na comercialização de uma a cada duas mo-
tos no mercado interno, o consumidor continua 
adquirindo cotas, sendo maior a participação 

masculina. Na última pesquisa realizada pela 
Quorum Brasil, os homens tiveram 71% contra 
29% das mulheres. A faixa etária predominante 
foi a de 30 a 39 anos com 39%, seguida pela 
dos jovens até 29 anos com 30%.

Os porcentuais evidenciam ainda que a maio-
ria procurou na motocicleta seu meio de loco-
moção, principalmente para atividades profissio-
nais, o que faz do casamento moto-consórcio a 
maneira mais simples e econômica para estar 
sobre duas rodas.

“Enquanto para muitos a motocicleta é o 
primeiro veículo motorizado para deslocamentos 
pessoal e até familiar”, esclarece Paulo Roberto 
Rossi, presidente executivo da ABAC, “para ou-
tros é ferramenta de trabalho. O moto-entregador 
é exemplo maior dessa afirmativa. Há ainda os 
que, para ter mais facilidade no trânsito, usam-
na como meio de deslocamento. Isso sem falar 
daqueles que, apaixonados pelas duas rodas, 
curtem-na em passeios, lazer e entretenimen-
to. Independente da necessidade do usuário, o 
consórcio tem sido a forma mais simples para 
adquiri-la”, complementa.

Na segunda colocação em número de con-
sorciados ativos do Sistema de Consórcios, o 
setor de motocicletas e motonetas encerrou 2014 
com 2,58 milhões de participantes, registrando 
alta (mais de 6%) em relação ao ano anterior.

Enquanto na soma das contemplações de 
janeiro a dezembro, momento em que os con-
sorciados podem realizar seus objetivos, houve 
aumento de 5,4%, com mais de R$ 7 bilhões 
em créditos liberados, o acumulado de novas 
adesões, no mesmo período, registrou redução 
de 7,7%, quando comparados 2014 versus 2013, 
porém com mais de R$ 13 bilhões de contratos 
comercializados.
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Consórcio de pesados, 
mantendo vivo o transporte 
brasileiro com custos menores

Um dos primeiros produtos a fazer parte 
do Sistema de Consórcios, alguns anos 
depois do automóvel, foi o caminhão, 
em 1969. Ao dar origem ao segmen-
to denominado veículos pesados, tem 

feito parte do grupo que conta ainda com im-
plementos rodoviários, tratores, equipamentos e 
máquinas agrícolas, ônibus, entre outros.

Com características próprias por serem bens 
de produção, os consorciados desse setor bus-
cam, no planejamento a médio e longo prazos, 
ampliação e renovação de frotas, considerando 
custos, características do bem como tecnologia 
embarcada e prazos de entrega após a con-
templação, visando atender as demandas de 
uma atividade responsável por todos os tipos 
de produtos.

Exemplo dessa diferenciação setorial pode 
ser observado na história da Sitcar Sociedade 
Interestadual de Transportes Carvalho, de Poços 
de Caldas, Minas Gerais. Para seus fundado-
res, o consórcio foi e tem sido importante no 
crescimento da frota. Formada em 1962 pelos 
irmãos Carvalho, a Sitcar começou com alguns 
conjuntos de caminhões e implementos transpor-
tando cargas mais leves. 

Quando pensou em aumentar e manter atu-
alizada sua frota objetivando entrar no negócio 
do transporte de cargas mais pesadas, Erley 
Silvestre de Carvalho, diretor da empresa, ao 
lado dos irmãos analisou o consórcio e decidiu 
fazê-lo. “Houve época que chegamos a ter mais 
de 80 cotas, entre caminhões e semirreboques, 
que facilitavam nosso planejamento a médio e 
longo prazos”, relembrou.

Atualmente, com uma frota de 50 conjuntos, 
vem diversificando seu atendimento aos clien-
tes.  “As cotas de consórcios, adquiridas ao 
longo dos anos, nos permitiram totalizar mais 
equipamentos novos, por custos finais bastante 
vantajosos em relação a outros tipos de finan-
ciamentos”.

O semirreboque, como o caminhão, é pro-
duto significativo do segmento. Não há cavalo-
mecânico sem implemento simples, bitrem ou 
rodotrem. Por estar sempre engatado, é um dos 
termômetros da economia no transporte de alta 
tonelagem e de longa distância. Ao participar do 
mercado interno com quase 160 mil unidades 

produzidas em 2014, está presente nos con-
sórcios, ao lado dos caminhões pesados, cuja 
produção ficou em 139,9 mil unidades. Estes, 
seja para transportadora seja para autônomo, 
têm sido bastante adquiridos pelo mecanismo. 
No ano passado, a relação foi de um cami-
nhão por consórcio a cada quatro vendidos no 
mercado interno.

Para Alcides Geraldes Braga, presidente da 
Associação Nacional de Fabricantes de Imple-
mentos Rodoviários – Anfir, “o consórcio é uma 
forma de o empresário ou autônomo fazer pou-
pança com a certeza de retirar o bem ao final 
do período. Trata-se de um instrumento impor-
tante na medida em que se apresenta como 
a alternativa para transportadores que realizam 
planejamentos de longo prazo e não têm ur-
gência em colocar o implemento rodoviário em 
operação”.

Se 2014 não foi um ano bom para o setor 
do transporte, com a indústria de caminhões 
apresentando queda de 25,2% e a de imple-
mentos rodoviários com 10,22%, também os 
consórcios mostraram desaceleração nas vendas 
de novas cotas, acompanhando a retração das 
atividades econômicas brasileiras.

Porém, a expectativa para 2015 é de reto-
mada dos negócios. A ABAC acredita que se 
houver um cenário mais positivo para o agrone-
gócio e para a produção de bens e produtos, 
mais caminhões e semirreboques serão neces-
sários nos deslocamentos dessas cargas. Isso 
provocará consequentemente comercialização de 
novas cotas no setor de pesados.

O setor de transportes rodoviários depende 
dos demais setores para progredir porque mais 
de 60% de tudo o que é produzido, importado 
e exportado no Brasil faz seu trajeto por via 
rodoviária a bordo dos conjuntos.

Entre os bons resultados dos consórcios de 
veículos pesados em 2014 estão o total de 
participantes ativos que mostrou alta superior a 
11%. Houve ainda estabilidade de tíquete médio 
e alta nas contemplações, quando comparados 
a 2013. Apesar de desempenho inferior, o vo-
lume de créditos comercializados somou mais 
de R$ 7 bilhões, enquanto a somatória das 
disponibilizações de crédito aproximou-se dos R$ 
5 bilhões.

Sonhar é muito bom, 
mas realizar é muito melhor.
Entre o sonho e a realização, 

fique com esta.

Palio �re 1.0 �ex 4p
*R$ 26.270,00 em 80 vezes 

de R$ 457,33 R$ 222.962,02 de crédito 
para imóvel em 180 vezes 

de R$ 1.879,83Honda CG 125 Fan
*R$ 6.196,00 em 70 vezes 

de R$ 110,20

*Preços sujeitos a alterações conforme tabelas dos fabricantes

Matriz em Belo Horizonte, representações em diversos
Estados e presença em todo o país por inermédio das
concessionárias de automóveis Chery e da rede de
distribuidores e concessionários de Pneus Bridgestone.
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Imóveis

Agronegócio conta com Consórcio 
em seu planejamento

A essência do sucesso do agronegócio está no planejamento. As ações nes-
se sentido a médio e longo prazos 
têm levado produtores e empresá-
rios rurais a buscarem integração 

da tecnologia embarcada com mecanismos de 
autofinanciamento, como o consórcio. Com cus-
tos finais menores, capazes de gerar menos 
despesas, agregam lucratividade e obtêm resul-
tados competitivos para participar dos mercados 
externo ou interno.

Ao realizar levantamentos semestrais em 
2014, a assessoria econômica da ABAC cons-
tatou que entre os consorciados das admi-
nistradoras que atuam no setor de veículos 
pesados, especialmente em máquinas e imple-
mentos agrícolas, houve crescimento no valor 
dos bens objetivados para as atividades.

No final do ano passado (2014), dos 245 
mil participantes do setor de veículos pesados, 
a presença de consorciados da área rural es-
teve próxima a um terço desse total, com foco 
maior para créditos entre R$ 158,6 mil e R$ 
191,4 mil. Ao variar de R$ 10 mil a R$ 800 
mil em fevereiro, quando da primeira classi-
ficação, saltou posteriormente para até R$1,3 
milhão, na segunda análise de agosto. 

Os consorciados, ao utilizarem o consórcio 
como forma econômica e planejada, têm pro-
curado adquirir equipamentos com mais tecno-
logia, portanto, de maior valor, e que propor-
cionem melhores resultados. 

Exemplo desse comportamento é o agricultor 
Rodrigo Ribeiro, de Ribeirão Preto, terceira ge-
ração no negócio agrícola, que busca manter a 
tradição familiar bem sucedida ao participar de 
um grupo no Sistema. Para ele, o consórcio 
de um trator, que só será usado futuramente, 
“é importante para manter o patrimônio estru-
turado”. Já considerando a continuidade e os 
bons resultados, acrescentou: “que meu filho 
siga esse caminho. O presente já está andan-
do bem. Temos que pensar para frente”. 

Em análise setorial, Pedro Estevão Bastos, 
presidente da Câmara Setorial de Máquinas e 

Implementos Agrícolas (CSMIA) da ABIMAQ - 
Associação Brasileira da Indústria de Máquinas 
e Equipamentos, observa que o consórcio tem 
sido “para o agricultor uma ferramenta para 
financiamento e planejamento das compras de 
máquinas e implementos”.

Cientes das dificuldades, o pequeno ou 
grande trabalhador rural é incansável, pois en-
frenta, além das situações econômicas e das 
oscilações no mercado nacional e internacional 
das commodities, aquelas chamadas climáticas, 
nem sempre previsíveis.

Observou-se, contudo, que daqueles que 
foram contemplados pelo consórcio, a maioria 
dos bens comprados com créditos disponibili-
zados nas contemplações foi 42,9% para im-
plementos agrícolas e rodoviários, 19,4% para 
colheitadeiras e 14,3% para cultivadores moto-
rizados. Os tratores de roda foram adquiridos 
por 23,4%. 

A sazonalização do agronegócio com suas 
diversas culturas faz com que o mecanismo 
seja indicado para quem deseja crescer e de-
senvolver plantios alternativos. Um dos fatores 
positivos está nas formas de pagamento das 
parcelas, que continuam sendo diferenciais: pa-
gamentos normais, pagamentos por safra ou 
anuais e pagamentos por safra adiantamento 
trimestral ou semestral.

Com safra ainda indefinida para 2014/2015, 
face à possibilidade de plantio entre 56,23 e 
58,34 milhões de hectares, a estimativa de 
resultados pode ficar entre redução de 1,2% 
e aumento de 2,5% do total produzido de 
195,47 milhões de toneladas. Os dados proje-
tam retração de 0,7% até acréscimo de 3,2%, 
ficando a produção de 194 milhões a 201,65 
milhões de toneladas, dependendo da produtiva 
por hectare. 

“Em quaisquer das situações, o consórcio 
deverá, mais uma vez, estar presente nos ne-
gócios dos agricultores, visto ser fator de dimi-
nuição de despesas, sempre voltado à melhor 
rentabilidade do agronegócio”, completa Paulo 
Roberto Rossi, presidente executivo da ABAC.
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Consórcio

Depois de passar 2014 por situações 
econômicas menos favoráveis, especial-
mente por menos dias úteis trabalha-
dos e pelo tempo de duração da Copa 
do Mundo, os consórcios de imóveis e 

registraram gradativamente recuperação de vários 
indicadores, sinalizando inversão de tendência.

O total de participantes ativos aumentou, che-
gando a 709 mil, confirmando que o brasileiro 
que deseja formar ou ampliar seu patrimônio pla-
neja e utiliza consórcios. Trata-se de alta cons-
tante que se repete ao longo dos últimos anos 
e que desde 2009 já evoluiu mais de 33%.

Características como custos mais vantajosos 
em relação a outros mecanismos disponíveis no 
mercado, prazos longos e parcelas adequadas 
aos vários “tamanhos de bolso” dos brasileiros 
fizeram a modalidade crescer, ano após ano. 

Ronaldo Bispo, empresário em São Paulo, 
conheceu o consórcio quando comprou o terreno 
onde está localizado seu negócio. Por consta-
tar que os requisitos para aquisição por outros 
meios eram grandes, optou pelo consórcio. Daí 
para frente, não apenas quitou aquela cota como 
vem participando de novos grupos. Ao afirmar 
que “nos consórcios os custos são baixos e a 
burocracia menor”, segue presente no Sistema. 
Nos últimos dez anos foram mais de seis cotas 
para vários tipos de bens.

As novas adesões apresentaram oscilações 
nas quantidades mensais nos seis primeiros 
meses de 2014. Porém, no segundo semestre, 
retomando o ritmo de anos anteriores, foram 
comercializadas mais e, em dezembro, cravou 
20 mil unidades vendidas, recorde mensal desde 

Ano

2010*
2011
2012
2013
2014

Número de Usuários

3.192
2.449
5.147
4.161
3.544

Valor em Milhões

R$ 54,7
R$ 43,7
R$117,9
R$103,5
R$ 96,3

Fonte: GEPAS/CAIXA
*Em 2010, os resultados são relativos ao período de Março a Dezembro.

2011. No final de 2014, o acumulado foi superior 
a 177 mil, isto é, novos consorciados que irão 
usufruir dos benefícios do Sistema para adquirir 
imóveis.

“Pode-se dizer que as vantagens dos consór-
cios são inúmeras”, explica Fabiano Lopes Fer-
reira, presidente do Conselho Nacional da ABAC 
Associação Brasileira de Administradoras de Con-
sórcios, “especificamente no setor imobiliário des-
tacamos alguns pontos como custos, poder de 
compra, pagamento de tributos e outras despe-
sas que fazem desse mecanismo, genuinamente 
brasileiro, uma excelente oportunidade de realizar 
o principal sonho do brasileiro, a casa própria”. 
A inexistência de juros e o consequente menor 
desembolso nas prestações mensais conferem, 
no total, uma condição extremamente atraente 
de acesso ao crédito desejado. Por decorrência, 
quando da contemplação, a importância pode ser 
utilizada para compra de um bem imóvel como 
terreno, apartamento, escritório, galpão, consul-
tório, entre outros, pagando à vista, com pos-
sibilidade de negociar ou barganhar descontos. 
A importância pode também ser utilizada em 
construção residencial ou comercial.

Outra prerrogativa dos consórcios, que pode 
ser chamada de única, é a possibilidade de uso 
de até 10% do crédito para custear documenta-
ções, tributos, escritura, seguro. Por vezes, por 
ser um valor elevado, essa disponibilidade viabi-
liza o fechamento do negócio mais rapidamente.

Pesquisadas em várias situações, observa-se 
que as mulheres de hoje são muito mais infor-
madas. Esse nível de conhecimento gera diferen-
ças na forma de consumir, momento interessante 
de amadurecimento do consumidor brasileiro. São 
elas que, diariamente, tomam grande parte das 
decisões de consumo e investimentos da família. 

Foi considerando os vários benefícios ineren-
tes ao mecanismo que Patrícia Gianini Fachin, 
promotora de eventos, optou por adquirir inicial-
mente uma cota, depois outras, para comprar 
a casa dos seus sonhos na Granja Viana, em 
Cotia, na Grande São Paulo. Sempre calculando, 
analisando e participando de cada assembleia, 
foi ofertando lances, inclusive disponibilizando seu 
FGTS, e adquiriu o imóvel.

“Consórcio é, sem dúvida, mais vantajoso 
que outras modalidades que existem por aí”, 
esclareceu. “Atualmente, sigo pagando as parce-
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las, acessíveis ao meu orçamento. Como estou 
pensando em construir uma edícula com churras-
queira, já estou programando comprar uma nova 
cota, em breve”, complementou.

O analista e participante do mercado imobi-
liário há muitos anos, Celso Petrucci, economis-
ta-chefe do Secovi-SP Sindicato das Empresas 
de Compra, Venda, Locação e Administração de 
Imóveis Residenciais e Comerciais do Estado de 
São Paulo, ao enquadrar seus levantamentos 
setoriais feitos em São Paulo como espelho 
da situação nacional, visto o estado representar 
um terço do mercado brasileiro, considera “os 
consórcios como boa alternativa tanto para uma 
pessoa individualmente, homem ou mulher, como 
para uma família, incluindo todos os membros”.

Ao classificar a casa própria como maior 
sonho do brasileiro, patrimonial e até cultural-
mente, avalia a compra no mesmo patamar de 
importância dada pelo brasileiro à educação e à 

Em 2003, o consorciado-trabalhador foi 
liberado para usar seu saldo no Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço – 
FGTS para ofertar lance em sua cota 
do consórcio de imóveis.

Posteriormente, com a entrada em vigor da 
Lei n º12.058, em outubro de 2009, a hipótese 
de utilização foi estendida e os consorciados-tra-
balhadores contemplados puderam usá-lo também 
para a amortização extraordinária ou  liquidação 
de saldo devedor e ainda para o pagamento de 
parte do valor das prestações.

O Conselho Curador do FGTS regulamenta os 
critérios para uso do saldo da conta do FGTS. 
As regras, similares às existentes para os mutu-
ários de financiamentos habitacionais concedidos 
no âmbito do Sistema Financeiro da Habitação 
(SFH), seguem a operacionalização estabelecida 
pelo agente operador (Caixa Econômica Federal).

Entre as regras para sua utilização destacam-
se a necessidade de o consorciado-trabalhador 
estar contemplado e ter adquirido o imóvel 
residencial; e a avaliação do imóvel na data 
da aquisição não exceder o valor estabelecido 

saúde. “Trata-se de sentir a tranquilidade de ser 
proprietário. É ter um bem que gera cidadania”, 
completa.

Os quase 70 mil contemplados de 2014 são 
exemplos dessa conquista baseada no planeja-
mento, comprometimento e objetivo determinados, 
que, ao longo dos últimos 25 anos, desde que 
o consórcio de imóveis foi autorizado em 1990, 
já realizou sonhos de mais de 500 mil brasi-
leiros.

“Vejo o consórcio como uma ferramenta a 
mais, que possibilita o acesso ao imóvel próprio, 
especialmente aos que não têm pressa para 
ocupá-lo”, explica o presidente do Creci-SP Con-
selho Regional de Corretores de Imóveis, José 
Augusto Viana Neto. “Normalmente, aqueles que 
escolhem os consórcios como forma de autofi-
nanciamento têm claro que podem levar um tem-
po maior até obterem a propriedade”, completa.

FGTS, aliado na compra do imóvel por Consórcio

para financiamentos no Sistema Financeiro de 
Habitação. Hoje, a aquisição com recursos do 
FGTS está limitada a imóveis avaliados em até 
R$50.000,00 em todo o país, com exceção dos 
estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro,  São 
Paulo e Distrito Federal, cujo valor limite é 
RS750.000,00.

Desde a autorização, mais de 18 mil transfe-
riram parte ou total de sua conta no FGTS para 
suas cotas. Ano após ano, os totais investidos 
nos imóveis que já somam cerca de R$ 416,1 
milhões.

A ABAC disponibiliza, em versão impressa e também na versão digital no seu site 
(www.abac.org.br), uma cartilha sob o título FGTS + CONSÓRCIO = CASA PRÓPRIA.
Uma exposição didática e concisa especialmente preparada para o trabalhador-
consorciado.  A publicação explica como utilizar o FGTS para aquisição de imóveis 
por meio do consórcio. Traz, ainda, uma explicação completa sobre os conceitos e o 
funcionamento do consórcio imobiliário.
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vida no lar e no escritório

Se consórcio é bom para adquirir a casa 
própria, colocar um carro zero ou se-
minovo na garagem ou ainda contratar 
um serviço profissional para qualquer 
tipo de finalidade, é certamente indicado 

para mobiliar, decorar e tornar o lar ou o escri-
tório do brasileiro o lugar mais gostoso e prático 
para curtir qualidade de vida, por custo menor e 
prazos maiores pelo mesmo mecanismo.

Os primeiros grupos de eletroeletrônicos foram 
constituídos em 1980 com a chegada de uma 
mania da época: o vídeo-cassete. 

Passados mais de 30 anos, somam 30 mil 
consumidores, que pretendem comprar equipa-
mentos como aparelhos da linha branca - re-
frigeradores, freezers, fogões, fornos microondas, 
cooktops - ou eletrodomésticos da linha marrom 
- televisores, home theaters, video-players, eletro 
portáteis -, entre outros. Nesse segmento, ainda 
é possível incluir mobiliário para as diversas de-
pendências do lar como armários para cozinhas, 
dormitórios completos e salas de visita ou de 
jantar. 

A policial militar em Palmas, Tocantins, Valé-
ria Rosana Galli, depois de pesquisar custos e 
prazos de pagamento, verificou que os gastos 
seriam maiores se utilizasse outro tipo de parce-
lamento. Assim, comprou os móveis da sua nova 
casa pelo consórcio. Ao enfatizar que valeu a 

2009 2010 2011 2012 2013 2014
DEZEMBRO

Fonte: ABAC
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pena, explicou que “no consórcio não tem juros, 
só uma taxa de administração. Ficou bem mais 
em conta do que se fossem financiados”.

Na linha da informática, hoje também verda-
deiros eletrodomésticos além do uso profissional, 
os mais procurados são os notebooks, computa-
dores, monitores, impressoras multifuncionais. Com 
todas as vantagens já mencionadas, o setor foi 
penalizado em 2014, pela atipicidade ocorrida 
com menor número de dias úteis trabalhados e 
os dias vividos durante a Copa do Mundo.

Mesmo enfrentando tais dificuldades, além das 
promoções das concorrências do comércio, houve 
crescimento na média das vendas semestrais de 
novas cotas, em 2014. Os últimos seis meses 
superaram em 4,6% os do primeiro semestre, 
inclusive mantendo o tíquete médio de R$ 4,9 
mil. Aliás, a média anual dos tíquetes também 
vem registrando crescimento desde 2009, manten-
do atualizado o poder de compra do participante.

O Sistema de Consórcios é estímulo à cultu-
ra da poupança com objetivo definido, destinado 
àqueles que pensam e planejam o futuro, espe-
cialmente para quem deseja estar atualizado com 
o que há de mais moderno em eletroeletrônicos, 
mobiliário residencial ou profissional e até bicicle-
tas, tradicionais ou elétricas. 

Para a ABAC, baseado na educação financei-
ra, o consumidor pode melhorar seu planejamento 
financeiro e usufruir de bens de uso diário sem 
comprometer seu orçamento doméstico ou mesmo 
empresariais.

Os contratos comercializados durante o ano 
somaram aproximadamente R$ 75 milhões, en-
quanto os créditos liberados, por ocasião das 
contemplações, ultrapassaram R$ 50 milhões.

Fonte: Assessoria Econômica da ABAC
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Um Consórcio só para serviços, 
para quaisquer serviços

Quando o Congresso Nacional apro-
vou a Lei que disciplina o Sistema 
de Consórcios, sob nº 11.795/2008, 
a última das atividades econômicas 
ainda não liberada para os consór-

cios foi autorizada: os Serviços. Ao lado de 
veículos automotores, imóveis e outros bens 
móveis duráveis, os serviços completam os ti-
pos possíveis de bens e serviços consorciáveis. 
Ao apresentar uma abrangência de aplicações 
para o consumidor, a chegada dos consórcios 
de serviços permitiu que quaisquer usos nesse 
mercado pudessem ser realizados por custos 
menores, a exemplo dos já tradicionais automó-
veis, cuja história remonta mais de 50 anos. 

A gama de serviços é ampla: Educação, 
cursos em diversos níveis; Saúde e Estética 
como cirurgias, implantes, tratamentos e diversas 
especialidades médicas; Turismo com viagens e 
estadias; Residenciais como móveis planejados, 
pintura, hidráulica, eletricidade; Festas e Eventos 
como casamento, formatura, aniversários, Pro-
fissionais Liberais, contratação de advogados, 
arquitetos, engenheiros, entre outros; Segurança, 
como equipamentos e instalação, blindagem de 
automóvel e Informática, são apenas alguns 
dos muitos serviços possíveis de serem feitos 
a partir de contemplação em cota do consórcio 
de serviços.

Como 69,4% de participação na economia 
nacional é originária do setor de Serviços , se-
gundo dados do PIB de 2013, suas alternativas 
se apresentam como um mercado potencial para 
o Sistema de Consórcios. Os custos menores e 
a certeza da liberdade de escolha do prestador 
de serviço, seja profissional liberal ou técnico, 
têm levado muitos consumidores a optar pelo 
mecanismo  para a realização de objetivos pes-
soais, familiares ou empresariais. 

O último levantamento feito pela Assessoria 
Econômica da ABAC em 2014, sobre os prin-
cipais usos do mecanismo, resultou em 36,6% 
para Saúde e Estética na primeira posição. 
Logo a seguir com 29,1% vieram os Servi-
ços Residenciais. Depois a classificação apontou 
Festas e Eventos com 13,8%; Turismo com 

4,8%; Serviços Automotivos com 3,3%; Serviços 
Odontológicos com 2,6%; Serviços Educacionais 
com 2,3%; e Outros com 7,5%.

Elisângela Reis Melo, gerente comercial na 
cidade de Três Rios, interior do Rio de Ja-
neiro, sempre quis fazer uma cirurgia plástica, 
porém acabava por  priorizar outras necessida-
des. Quando conheceu a modalidade decidiu e 
sintetizou: “com o consórcio ficou mais fácil”. 
Ao explicar ainda que a diferença estava no 
comprometimento e responsabilidade de pagar 
as parcelas como se fosse uma prestação, 
justificou apontando hábito muito comum entre 
os brasileiros: a falta de disciplina.  O esclare-
cimento ainda teve um toque de descontração. 
“Se não tiver aquele compromisso em juntar o 
dinheiro todo mês, torna-se mais difícil. Para 
a mulher, a autoestima é a realização de um 
sonho”, finaliza.

O sucesso do mecanismo, que tem seis 
anos de existência, deveu-se, segundo levanta-
mentos feitos em 2014, à diversidade de utili-
zações, por ocasião das contemplações.

Ao considerar essa versatilidade quando da 
contemplação, as portas do mundo se abriram 
para Luiz Otávio Ferreira, bancário na capital do 
estado de Tocantins, que expressou sua alegria 
após viajar para o Caribe. Depois de aderir a 
grupo de administradora autorizada pelo Banco 
Central, ficou torcendo. Pensou até em ofertar 
um lance. Posteriormente, já com o crédito 
liberado, escolheu o roteiro e curtiu todos os 
momentos. No retorno, disse: “foi mais vantajoso 
do que imaginava, nem precisei dar lance, fui 
contemplado por sorteio. Para mim valeu muito, 
muito a pena”.

Ainda em processo de conhecimento pelo 
consumidor, o brasileiro já o tem utilizado com 
vários objetivos. A flexibilidade permite contrata-
ções em várias situações, propiciando desde a 
realização de sonhos pessoais até a solução de 
problemas residenciais e com veículos automo-
tores. A criatividade apresentada confirma que, 
de acordo com as oportunidades, é instrumento 
útil, econômico e com prazos mais longos para 
pagamento.
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do Sistema de Consórcios em 2015

As novas autoridades monetárias empossa-
das no novo governo já indicam ajustes 
graduais em vários segmentos com ale-
gação de custeio dos gastos e déficits 
existentes relativos aos últimos anos. Le-

ve-se em conta ainda o aumento dos juros para 
controlar a inflação e dos impostos para garantir o 
financiamento das despesas governamentais.

O novo cenário econômico do país vem provo-
cando natural insegurança do consumidor fazendo 
com que as decisões de comprometimentos finan-
ceiros, a médio e longo prazos, sejam mais lentas 
e até postergadas.

Contudo, a exemplo de vivência passada em 
planos econômicos anteriores, a ABAC acredita na 
superação pela existência de espaço para cresci-
mento dos consórcios como meio de realização de 
sonhos e objetivos ou formação patrimonial pessoal, 
familiar e empresarial, ao considerar a facilidade 
e custos menores, adequados ao “novo bolso” do 
brasileiro.

A boa perspectiva para o Sistema de Consór-
cios está apoiada em divulgação e conscientização 
sobre educação financeira. Ao motivar interessados 
em crescer pessoal e empresarialmente, a entidade 
alerta para outra preocupação: a manutenção dos 
empregos. 

Estudo realizado recentemente pelo SPC Brasil 
– Serviço de Proteção ao Crédito, quando mais de 
600 pessoas, maiores de 18 anos, foram entrevis-
tadas em todas as capitais estaduais, apontou que 
os maiores desejos de consumo eram viajar para o 
exterior ou pelo país (30%), adquirir um automóvel 
(9%) e fazer uma cirurgia plástica (7%). 

Uma legislação 
exclusiva para os Consórcios

Criado há mais de 50 anos, o Sistema 
de Consórcios vem realizando sonhos e 
objetivos de milhões de brasileiros. Ao re-
gistrar crescimento constante e participação 
em praticamente todos os mercados, o 

mecanismo, uma instituição genuinamente brasileira, 
marcou presença junto a consumidores e aos diver-
sos elos da cadeia de produtiva.

No início, não havia qualquer regulamentação ofi-
cial das autoridades financeiras. Somente a partir de 

1971, com a edição da Lei nº 5.768, os consórcios 
passaram a ser de competência da Receita Federal. 
Todavia o segmento de consórcios mostrou que, 
com características de entidade financeira, precisava 
de mais regulação e controle. Nos primeiros anos 
da década de 90, mais precisamente em março de 
1991, com a publicação da Lei nº 8.177, o Banco 
Central do Brasil passou a normatizar e fiscalizar 
o Sistema, dando-lhe consistência e credibilidade 
necessárias.

Enquanto isso, a pesquisa realizada pela Quo-
rum Brasil em 2014, por solicitação da ABAC, 
apontou que entre as principais características dos 
consórcios citadas pelos mais de mil entrevistados 
estavam o baixo custo, parcelas acessíveis, prazos 
mais longos, além de ser indicado como um dos 
três primeiros tipos de investimentos conhecidos, ao 
lado do imóvel e da poupança. 

“Ao analisar os dois resultados pode-se concluir 
que, ao considerar o cenário econômico do país, 
os consórcios  têm a oportunidade de ser o meio 
para manter vivos os objetivos dos brasileiros. Bas-
ta apenas haver planejamento financeiro para que a 
adesão a um grupo seja opção para os que pre-
tendem adquirir bens ou serviços da melhor forma 
disponível”, concluiu Paulo Roberto Rossi, presidente 
executivo da ABAC.

Em dezembro de 2003, o Projeto de Lei no 
533/2003, de autoria do então senador Aelton Frei-
tas, foi o primeiro passo para a consolidação do 
Sistema dos Consórcios. Depois de tramitar por 
comissões no Senado e na Câmara dos Deputados 
durante quase cinco anos, o projeto retornou para a 
aprovação final em sessão plenária do Senado. Em 
outubro de 2008, o Presidente da Republica sancio-
nou a Lei aprovada pelo Congresso Nacional sob o 
número 11.795. Cento e vinte dias mais tarde, em 
fevereiro de 2009, a Lei dos Consórcios, também 
conhecida como Lei Rodolfo Montosa, (homenagem 
ao ex-presidente da ABAC que se dedicou a essa 
conquista), entrou em vigor.

Ao destacar a representatividade dos consórcios 
na economia brasileira, Silvia Marques, chefe do de-
partamento de Regulação do Sistema Financeiro do 
Banco Central do Brasil, afirmou que “o Sistema de 
Consórcios contribui para o desenvolvimento do país 
de diversas formas. Além de viabilizar o atendimento 
de necessidades de empresas e consumidores, o 
Sistema tem caráter educativo, pois permite o pla-
nejamento de compras e de investimentos de médio 
e longo prazos por meio de poupança programada. 
Além disso, para produtores e varejistas constitui 
canal de distribuição que aumenta a estabilidade 
da demanda, uma vez que os grupos de consórcio 
representam compromissos de compra e venda a 
serem concretizadas anos adiante, reduzindo a vul-
nerabilidade da economia”.

Ao fortalecer os diversos setores do Sistema de 
Consórcios, seu teor contemplou principalmente os 
Serviços, última atividade econômica que ainda não 
tinha autorização para ser objeto de planos consor-
ciais. Desta forma, os Consórcios de Serviços se 
juntaram aos já existentes de bens móveis e imó-
veis, atendendo todas as atividades econômicas e os 
tipos de necessidades de pessoas físicas e jurídicas.

A nova legislação possibilitou a utilização do 
crédito liberado por ocasião da contemplação para a 
quitação de financiamento, uma situação até então 
não prevista nas normas do Banco Central. Isto veio 
beneficiar, principalmente, os mutuários que deseja-
vam e desejam não mais pagar juros comuns em 
financiamentos, bem como aqueles que financiaram 
seus veículos a custos mais elevados. 

Com a lei, foi acrescentada uma nova sistemá-
tica de relacionamento entre consorciado excluído 
e o grupo que participa. A administradora, após a 
exclusão, passa a incluí-lo em sorteios mensais vi-
sando a devolução dos valores pagos para o fundo 
comum que tem direito, descontada o valor previsto 
em cláusula penal. Foi uma forma criativa e justa 
para a solução do conflito de interesses entre os 
consorciados adimplentes e os excluídos, conferindo 
a todos os participantes as mesmas condições de 
acesso ao crédito por meio de sorteios, sem afetar 
a saúde financeira do grupo consorcial.

Para as administradoras de consórcios, as altera-
ções ficaram por conta de ampliação de responsabi-
lidades de seus diretores, gerentes, prepostos e só-
cios. A Lei nº 11.795 deixou claro que o patrimônio 
dos grupos não se comunica com o patrimônio da 
empresa e vice-versa. “O que passou a representar 

mais segurança e tranquilidade para o grupo e para 
quem participa”, destacou Paulo Roberto Rossi, pre-
sidente executivo da ABAC.

Tecnicamente, a Lei no 11.795, determina ainda 
que por se tratar de negócio coletivo, o grupo como 
expressão dos interesses coletivos passa a ser o 
ente a merecer a tutela legal, como consequência o 
seu interesse prevalece sobre o interesse individual 
do consorciado.  

Vale ainda ressaltar mais algumas situações de-
correntes da nova legislação que contemplam outras 
circunstâncias como:

• O contrato de consorciado contemplado passa 
a ser título executivo extrajudicial. Com isso, a re-
cuperação de crédito do grupo será mais ágil rever-
tendo em benefício para os consorciados

• As obrigações e direitos do consorciado que 
tiverem expressão pecuniária serão identificados em 
percentual do preço do bem ou serviço referenciado 
no contrato.  Assim, fica explicitado que o preço do 
bem ou serviço indicado em contrato será o indica-
dor de correção do direito do consorciado – crédito 
– e de suas obrigações para com o grupo.

• Os recursos não procurados por consorciados, 
após o encerramento do grupo, e a possibilidade de 
cobrança de taxa de permanência estão explicitados 
na nova lei. Igualmente importante é o prazo pres-
cricional de cinco anos para a pretensão do consor-
ciado ou excluído do grupo ou da administradora, e 
destes contra aqueles. O prazo de contagem inicia-
se a partir da prestação final de contas do grupo. 

• O consórcio de imóveis foi enriquecido com 
a possibilidade de ser formado grupo vinculado a 
empreendimento imobiliário. Com isso, a opção de 
aquisição do consorciado é exercida no momento 
do ingresso no grupo e não na contemplação como 
ocorre atualmente. 

• A aquisição de imóvel por meio do consórcio 
poderá ser efetuada por instrumento particular, e 
não apenas por instrumento público como se exige 
na transferência de propriedade de bem imóvel. É 
vantagem para o consorciado que ficará dispensado 
do pagamento de custas e emolumentos do tabelião. 
O registro da aquisição de imóvel e a averbação da 
garantia ao consórcio serão considerados um único 
ato para efeito de pagamento de custas e despesas 
notariais. Nesse caso, o consorciado beneficia-se 
com a redução de custos. 

• Outra inovação importante refere-se à responsa-
bilidade de o consorciado em grupo de imóvel pagar 
integralmente o débito mesmo após a execução da 
garantia de alienação fiduciária. A Lei nº 9.514/97, 
que institui a alienação fiduciária de bem imóvel em 
garantia, dentre outras disposições, estabelece que 
após a respectiva execução o devedor fique deso-
nerado do débito. Essa inovação representa para o 
grupo de consorciados a possibilidade de recuperar 
a totalidade de seu crédito, ainda que a garantia 
dada pelo devedor tenha sido a alienação fiduciária 
de imóvel. 

• A Lei também afasta qualquer dúvida quanto à 
validade perante terceiros da alienação fiduciária de 
veículo automotor em garantia com o registro nos 
órgãos de trânsito, como estabelece o Código Civil. 
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vendas de veículos automotores e 
imóveis por região e por estado da 
Federação

A importância dos resultados obtidos pela potencial participação dos consórcios nas vendas de veículos automotores e imóveis pode ser observada pelos porcentuais apresentadas 
nos gráficos referentes a cada estado da federação, distrito federal, regiões e nacional. 
Em 2014, com o crescimento do número de participantes, gerado por novas adesões, 
houve mais contemplações em todo o país.

Automotores movimentaram mais de R$ 31 bilhões

Baseados nos dados do Sistema de Consórcios, constantes no site do Banco Central, fechados 
no final do ano, a assessoria econômica da ABAC, preparou os indicadores que retratam a pre-
sença e a contribuição dadas pelos 1,27 milhões de consorciados contemplados, ao totalizarem a 
liberação de mais de R$ 31 bilhões, às vendas de veículos automotores e imóveis no mercado 
interno. Com médias nacionais de 53,9% nas vendas de motocicletas, 24,9% nas de veículos 
pesados (caminhões, tratores e implementos); e 17,3% nas de leves (automóveis, utilitários e ca-
mionetas), até dezembro, os consórcios confirmaram sua contribuição ao mercado interno ao gerar 
negócios para as concessionárias e montadoras, possibilitando o escoamento de parcela significativa 
da produção do setor automotivo.

Veículos Leves

Ao contar com o maior volume de participantes ativos, 2,59 milhões de consorciados, o setor 
de veículos leves teve maior presença no estado da Bahia com 30,7%, seguida de Tocantins 
com 30,1% e Mato Grosso com 26,6%. A maior média regional ficou com o Norte com 21,4%, 
seguida pela do Nordeste com 21,2% e pela do Centro-Oeste com 17,9%, acima da registrada 
nacionalmente, 17,3%, que corresponde a um por consórcio a cada seis veículos leves comercia-
lizados no mercado interno.
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quando da adesão aos Consórcios

Um dos principais objetivos institucionais 
da ABAC Associação Brasileira de 
Administradoras de Consórcios é di-
vulgar e fomentar os consórcios junto 
ao público consumidor. Para participar 

de um grupo de consórcios, o consumidor tem 
liberdade de escolha, uma vez que o segmento 
oferece diversidade de planos, faixas de crédito 
e prazos de duração dos grupos, para bens 
e serviços.

Importante também que os futuros interessa-
dos considerem alguns aspectos quando fizerem 
sua adesão a um grupo de consórcio, seja qual 
for o bem ou serviço. No momento da decisão 
pela compra de uma cota, o consumidor deve, 
primeiro, verificar se a administradora é autori-
zada pelo Banco Central do Brasil a organizar 
grupos de consórcios. 

Para tanto, basta ligar para145 ou acessar o 
site www.bcb.gov.br. Também no site da ABAC 
é possível obter tal informação, bastando aces-
sar www.abac.org.br. Se preferir, o interessado 
poderá consultar o Departamento de Atendimen-
to ao Consumidor pelo telefone (11) 3231-5022.

Posteriormente, deverá ler atentamente as 
cláusulas do contrato e solicitar todos os es-
clarecimentos que julgar necessários como, por 
exemplo, o percentual de contribuições, tipos de 
seguro que poderão ser exigidos, garantias que 
deverão ser fornecidas quando for contemplado, 
além de como se processará a contemplação.

Se desejar informações adicionais sobre o 
funcionamento do grupo que está sendo ofere-
cido, entre em contato com a administradora. 
Outras características do Sistema de Consórcios 
poderão ser consultadas no site da ABAC. Nele 
estão disponíveis quatro cartilhas com esclare-
cimentos bastante úteis sobre o seu funciona-
mento.(veja mais na página 51)

Atenção para as características dos Consórcios 

• Antes de fazer adesão ao Sistema de 
Consórcios, é importante considerar suas ca-
racterísticas e diferenciais em relação a outros 
mecanismos de compra parcelada disponíveis no 
mercado financeiro.

• Ao participar dos consórcios, o brasileiro 
adquire bens ou contrata serviços, de forma 
planejada e econômica, formando ou ampliando 
seu patrimônio pessoal, familiar ou empresarial, 
além de praticar o consumo responsável. 

• Por se tratar de uma cultura de poupança 

com objetivo definido, o consórcio destina-se 
àqueles que planejam o futuro.

• Baseado na educação financeira, o consu-
midor ou a empresa pode melhorar seu plane-
jamento financeiro e aprimorar seu orçamento. 

• Ao propagar e desenvolver uma política 
inclusiva, os consórcios possibilitam aquisições 
ou contratações de valores variados por consu-
midores de todas as classes sociais.

• Ao participar do Sistema de Consórcios, o 
consumidor, futuro consorciado, tem ampla liber-
dade de escolha e atende seus mais variados 
interesses, uma vez que o segmento oferece 
ampla diversidade de planos, faixas de crédito 
e prazos de duração dos grupos, tanto para 
bens como para serviços.

• Quando contemplado, o consorciado passa 
a dispor do poder de compra à vista, inclusive 
com aproveitamento de descontos e negociação 
na aquisição do bem móvel e imóvel ou na 
contratação de serviço.

• Por se tratar de uma modalidade de au-
tofinanciamento, o Sistema dispensa a utilização 
de empréstimos, ou seja, os consumidores se 
autofinanciam e se concedem créditos mútua e 
reciprocamente. 

• Incentiva e fomenta ainda o desenvolvi-
mento dos diversos elos da cadeia produtiva - 
indústria, comércio e serviços -, focos principais 
da política econômica.

• A forma de funcionamento do Sistema de 
Consórcios não gera impacto inflacionário visto 
que, por ser mecanismo regulador de deman-
da, torna possível a programação da produção, 
assegura a continuidade das vendas e mantém 
o nível de atividade econômica, além de gerar 
milhares de empregos diretos e indiretos.

• Importante lembrar que atrasos ou faltas 
de pagamento de uma ou mais prestações 
poderá provocar a exclusão do consorciado do 
grupo que estiver participando, de acordo com 
o estabelecido em contrato. Desde a entrada 
em vigor da Lei dos Consórcios, Lei nº 11.795 
(leia mais na página 44), em seis de feverei-
ro de 2009, o consorciado excluído de grupo 
formado após essa data continuará participando 
dos sorteios. Quando sorteado receberá o va-
lor pago a título de fundo comum, deduzidas 
eventuais multas contratuais, corrigido à data do 
recebimento (a partir da data da contemplação). 
Essa determinação substitui aquela que previa a 
restituição somente no final do grupo.
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Veículos Pesados

No setor de veículos pesados, um dos termômetros da economia em razão do transporte ro-
doviário de carga (caminhões e implementos) refletir o nível das atividades no país, os consórcios 
tiveram importante presença na comercialização de caminhões, rodando engatados a semirreboques, 
bitrens ou rodotrens, pelo país. Com a média nacional de 24,9%, ou seja,praticamente um pe-
sado a cada quatro vendidos no mercado interno em 2014, as participações regionais estiveram 
superiores a esse índice chegando a 40,4% no Centro-Oeste, seguida peloSul com 28,4% e pelo 
Norte com 25,3%. Mato Grosso com 69,7% de presença foi o maior registro estadual. Logo atrás 
veio Rio Grande do Sul com 38,4% e Paraná com 32,2%.

Motocicletas e Motonetas

O segundo maior volume de consorciados com 2,58 milhões de participantes, o setor de mo-
tocicletas e motonetas fechou 2014 com média anual superior a 2013. Novamente, os consórcios 
tiveram importância significativa nas vendas ao mercado interno. Nos doze meses do ano, com 
potencial porcentual de 53,9%, isto é, uma a cada duas motos comercializadas por consórcio, o 
estado do Tocantins apontou a maior presença com 96,9%. A seguir esteve Pará com 82,2% 
e Tocantins com 80,7%.Regionalmente, a maior média esteve no Norte com 76,3%, acima do 
Nordeste com 61,6% e do Centro-Oeste com 56,6%.
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A participação no mercado imobiliário foi mais de 11%

Depois de vivenciar um ano difícil, em razão das retrações dos negócios imobiliários, o setor 
de imóveis do Sistema de Consórcios foi gradativamente retomando crescimento. O mecanismo, 
importante para aquisição do principal sonho do brasileiro, a casa própria, registrou 11,4% de 
média nacional em 2014, considerando as unidades financiadas pelo Sistema Brasileiro de Pou-
pança e Empréstimo (SBPE). No setor de imóveis foram contemplados aproximadamente 69 mil 
consorciados, de janeiro a dezembro de 2014, que, ao irem ao mercado imobiliário, disponibiliza-
ram potencialmente créditos no total de R$ 6,55 bilhões em negócios de compra e venda. Por 
regiões, a maior presença esteve no Sul com 17%. Um pouco abaixo da média brasileira, ficaram 
as regiões Sudeste com 11,1% e Norte com 9,8%. Por estado, Roraima atingiu mais de quatro 
vezes a média do país com 51,8%, seguido pelo Paraná com 23,7% e Amapá com 21,4%.
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ACQuase 50 anos de atividades em 
prol do Sistema de Consórcios

A ABAC Associação Brasileira de Ad-ministradoras de Consórcios, entidade 
de classe fundada em 1967, repre-
senta  o Sistema de Consórcios em 
todo o território nacional. O consórcio 

é uma modalidade de acesso ao mercado de 
consumo baseado na união de pessoas físicas 
ou jurídicas, em grupo fechado, cuja finalidade 
é formar poupança comum com objetivo defi-
nido, destinada à aquisição de bens móveis, 
imóveis e contratação serviços, por meio de 
autofinanciamento.

Uma das missões da Associação é fomentar 
a modalidade junto aos consumidores fixando a 
imagem, preservando e valorizando o segmento.
Para tanto, tem procurado fornecer informações 
com intuito da melhor participação pessoal ou 
empresarial. Coloca à disposição dos interessa-
dos, por exemplo, planilha para que o consumi-
dor possa controlar seu orçamento pessoal ou 

familiar. Ao utilizar essa ferramenta, é possível 
prever despesas e enxergar onde o dinheiro 
está sendo gasto. Esse é o primeiro passo 
para formar e aumentar poupança, além de 
buscar atingir objetivos, sejam eles na compra 
de bens, aumento de patrimônio, qualidade de 
vida com eletrônicos e outros bens móveis 
duráveis, reformas residenciais, educação dos 
filhos, entre outros.

Ao navegar na internet e acessar o site 
da entidade - www.abac.org.br - que em 2015 
estará inteiramente reformulado e voltado para o 
consumidor, o internauta poderá consultar, entre 
muitas notícias e matérias publicadas na mídia 
impressa ou ouvir e assistir aquelas divulgadas 
pela mídia eletrônica. 

Paralelamente, será possível acessar quatro 
cartilhas, importantes para quem deseja aderir 
ou para quem já participa do Sistema de Con-
sórcios.

Consórcio: Uma Poupança Programada

Essa publicação mostra como o consumidor 
pode se transformar em um verdadeiro pou-
pador, desembolsando pequenas quantias men-
sais para adquirir bens e serviços de uma 
maneira simples e segura. Oferece, ainda, uma 
planilha para a família controlar o orçamento. 
Importantes primeiros passos!

FGTS + CONSÓRCIO = CASA PRÓPRIA

Uma exposição didática e concisa especialmen-
te preparada para o trabalhador-consorciado.  
Esta cartilha explica como utilizar o FGTS para 
aquisição de imóveis por meio do consórcio. 
Traz, ainda, esclarecimentos completos sobre 
conceitos e funcionamento do consórcio imobi-
liário.
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o Grupo estima crescer 15% em 2015

O ano de 2015 começou bem 
para a BR Consórcios. Com 
pouco mais de três anos, a 

empresa, que é pioneira em agregar 
administradoras diversas dentro de 
uma mesma plataforma, comemora 
um valor de vendas 82% maior em 
2014, se comparado ao ano anterior. 
“Para 2015, prevemos crescimento de 
15% em vendas de créditos de con-
sórcios”, antecipa Rodolfo Garcia 
Montosa, diretor geral da operação.

“A união do Consórcio Araucária 
à BR Consórcios foi muito positiva, 
pois permitiu à nossa empresa, que 
era local, ter atendimento e produtos 
nacionais, com qualidade e todo o 
suporte do back o�  ce da BR”, a� rma 
Reinaldo Bertini, diretor da Araucá-
ria, que cresceu 49% em 2014. “A 
BR Consórcios veio para maximizar 
a operação e reduzir custos”. 

BR Consórcios avança

“A BR Consórcios passa muita 
con� ança e credibilidade. Agora re-
solvemos todas as questões de regu-
lamentação e � scalização do Banco 
Central com mais tranquilidade e 
rapidez”, conta Manuel Barros, dire-
tor do Consórcio Santa Emília, que 
triplicou as suas vendas em 2014. 
“A Lei dos Consórcios só saiu por 
empenho do Rodolfo Montosa, di-
retor da BR Consórcios. O brasilei-
ro construiu o seu consumo e agora 
vamos ajudá-lo a construir o seu cré-
dito, com o consórcio”, comemora.

“Um dos motivos que me fez aderir 
à BR Consórcios é ver a credibilida-
de de quem está à frente da operação. 
A parceria com a Rodobens também 
nos deu muita tranquilidade. Essa 
identidade, BR Consórcios, nos deu 
condições de continuar vendendo, 
pois estamos dentro de uma grande 

corporação, com amplo portfólio, 
suporte total e ganho em escala. E 
tudo isso mantendo a nossa marca”, 
declara Mário Roquette, diretor do 
Consórcio Saga, que comercializou 
mais de cinco mil cotas em 2014.

“A economia em escala é uma 
grande vantagem para nós”, destaca 
Carlos Alberto Lyra, diretor do Con-
sórcio Lyscar. “Com a BR Consór-
cios, vi muitos resultados crescerem. 
Agora temos indicadores e estatística 
para acompanhamento e melhoria 
das vendas e da operação de modo 
geral. Cada um do grupo continua 
com a sua identidade, diminuindo 
custos e aumentando a qualidade e 
as oportunidades. Agora sou local, 
com abrangência nacional. Hoje te-
nho um amplo portfólio para aten-
der de forma diferenciada”.

A empresa prepara-se para maior 
crescimento. “Administramos cerca 
de 90 mil consorciados ativos, mas 
estamos preparados para ampliar ra-
pidamente nossa base de clientes”, 
declara José Roberto Luppi, diretor 
de operações, referindo-se à expan-
são do quadro de pro� ssionais, das 
instalações e investimentos em tec-
nologia. “O mais importante é que 
estamos crescendo em diferentes ca-
nais comerciais, com total controle da 
qualidade de nossas vendas.”, a� rma 
Sebastião Cirelli, diretor comercial da 
BR Consórcios, comemorando eleva-
dos índices de retenção de clientes.

Da direita para esquerda: Carlos Alberto Lyra, Mário Roquette, José Roberto Luppi, Rodolfo Montosa, Sebastião 
Cirelli, Manoel Barros e Reinaldo Bertini
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O ano de 2015 começou bem para a BR Consórcios. Com pouco mais de 
três anos, a empresa, que é pioneira 
em agregar administradoras diversas 
dentro de uma mesma plataforma, 

comemora um valor de vendas 82% maior em 
2014, se comparado ao ano anterior. “Para 2015, 
prevemos crescimento de 15% em vendas de 
créditos de consórcios”, antecipa Rodolfo Garcia 
Montosa, diretor geral da operação. 

“A união do Consórcio Araucária à BR Con-
sórcios foi muito positiva, pois permitiu à nossa 
empresa, que era local, ter atendimento e pro-
dutos nacionais, com qualidade e todo o suporte 
do back o ce da BR”, afirma Reinaldo Bertini, 
diretor da Araucária, que cresceu 49% em 2014. 
“A BR Consórcios veio para maximizar a ope-
ração e reduzir custos”. BR Consórcios avança 

“A BR Consórcios passa muita con ança e 
credibilidade. Agora resolvemos todas as ques-
tões de regulamentação e  scalização do Banco 
Central com mais tranquilidade e rapidez”, con-
ta Manuel Barros, diretor do Consórcio Santa 
Emília, que triplicou as suas vendas em 2014. 
“A Lei dos Consórcios só saiu por empenho 
do Rodolfo Montosa, diretor da BR Consórcios. 
O brasileiro construiu o seu consumo e agora 
vamos ajudá-lo a construir o seu crédito, com o 
consórcio”, comemora. 

“Um dos motivos que me fez aderir à BR 
Consórcios é ver a credibilidade de quem está à 
frente da operação. A parceria com a Rodobens 

também nos deu muita tranquilidade. Essa iden-
tidade, BR Consórcios, nos deu condições de 
continuar vendendo, pois estamos dentro de uma 
grande corporação, com amplo portfólio, suporte 
total e ganho em escala. E tudo isso mantendo 
a nossa marca”, declara Mário Roquette, diretor 
do Consórcio Saga, que comercializou mais de 
cinco mil cotas em 2014. 

“A economia em escala é uma grande vanta-
gem para nós”, destaca Carlos Alberto Lyra, dire-
tor do Consórcio Lyscar. “Com a BR Consórcios, 
vi muitos resultados crescerem. Agora temos 
indicadores e estatística para acompanhamento e 
melhoria das vendas e da operação de modo 
geral. Cada um do grupo continua com a sua 
identidade, diminuindo custos e aumentando a 
qualidade e as oportunidades. Agora sou local, 
com abrangência nacional. Hoje tenho um amplo 
portfólio para atender de forma diferenciada”. 

A empresa prepara-se para maior crescimen-
to. “Administramos cerca de 90 mil consorciados 
ativos, mas estamos preparados para ampliar ra-
pidamente nossa base de clientes”, declara José 
Roberto Luppi, diretor de operações, referindo-se 
à expansão do quadro de pro ssionais, das 
instalações e investimentos em tecnologia. “O 
mais importante é que estamos crescendo em 
diferentes canais comerciais, com total controle 
da qualidade de nossas vendas.”, a rma Sebas-
tião Cirelli, diretor comercial da BR Consórcios, 
comemorando elevados índices de retenção de 
clientes.

BR Consórcios avança

Grupo estima crescer 15% em 2015

O ano de 2015 começou bem 
para a BR Consórcios. Com 
pouco mais de três anos, a 

empresa, que é pioneira em agregar 
administradoras diversas dentro de 
uma mesma plataforma, comemora 
um valor de vendas 82% maior em 
2014, se comparado ao ano anterior. 
“Para 2015, prevemos crescimento de 
15% em vendas de créditos de con-
sórcios”, antecipa Rodolfo Garcia 
Montosa, diretor geral da operação.

“A união do Consórcio Araucária 
à BR Consórcios foi muito positiva, 
pois permitiu à nossa empresa, que 
era local, ter atendimento e produtos 
nacionais, com qualidade e todo o 
suporte do back o�  ce da BR”, a� rma 
Reinaldo Bertini, diretor da Araucá-
ria, que cresceu 49% em 2014. “A 
BR Consórcios veio para maximizar 
a operação e reduzir custos”. 

BR Consórcios avança

“A BR Consórcios passa muita 
con� ança e credibilidade. Agora re-
solvemos todas as questões de regu-
lamentação e � scalização do Banco 
Central com mais tranquilidade e 
rapidez”, conta Manuel Barros, dire-
tor do Consórcio Santa Emília, que 
triplicou as suas vendas em 2014. 
“A Lei dos Consórcios só saiu por 
empenho do Rodolfo Montosa, di-
retor da BR Consórcios. O brasilei-
ro construiu o seu consumo e agora 
vamos ajudá-lo a construir o seu cré-
dito, com o consórcio”, comemora.

“Um dos motivos que me fez aderir 
à BR Consórcios é ver a credibilida-
de de quem está à frente da operação. 
A parceria com a Rodobens também 
nos deu muita tranquilidade. Essa 
identidade, BR Consórcios, nos deu 
condições de continuar vendendo, 
pois estamos dentro de uma grande 

corporação, com amplo portfólio, 
suporte total e ganho em escala. E 
tudo isso mantendo a nossa marca”, 
declara Mário Roquette, diretor do 
Consórcio Saga, que comercializou 
mais de cinco mil cotas em 2014.

“A economia em escala é uma 
grande vantagem para nós”, destaca 
Carlos Alberto Lyra, diretor do Con-
sórcio Lyscar. “Com a BR Consór-
cios, vi muitos resultados crescerem. 
Agora temos indicadores e estatística 
para acompanhamento e melhoria 
das vendas e da operação de modo 
geral. Cada um do grupo continua 
com a sua identidade, diminuindo 
custos e aumentando a qualidade e 
as oportunidades. Agora sou local, 
com abrangência nacional. Hoje te-
nho um amplo portfólio para aten-
der de forma diferenciada”.

A empresa prepara-se para maior 
crescimento. “Administramos cerca 
de 90 mil consorciados ativos, mas 
estamos preparados para ampliar ra-
pidamente nossa base de clientes”, 
declara José Roberto Luppi, diretor 
de operações, referindo-se à expan-
são do quadro de pro� ssionais, das 
instalações e investimentos em tec-
nologia. “O mais importante é que 
estamos crescendo em diferentes ca-
nais comerciais, com total controle da 
qualidade de nossas vendas.”, a� rma 
Sebastião Cirelli, diretor comercial da 
BR Consórcios, comemorando eleva-
dos índices de retenção de clientes.

Da direita para esquerda: Carlos Alberto Lyra, Mário Roquette, José Roberto Luppi, Rodolfo Montosa, Sebastião 
Cirelli, Manoel Barros e Reinaldo Bertini
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De acordo com o artigo 31 do estatu-
to, a ABAC Associação Brasileira de 
Administradoras de Consórcios conta 
com uma estrutura diretiva apoiada 
em Conselho Nacional. Trata-se de 

órgão social de administração e coordenação, 
composto por membros eleitos pelos associados 
efetivos, com exceção do Presidente Executivo. O 
Conselho Nacional é formado por presidente, 1º 
vice-presidente, 2º vice-presidente, três conselhei-
ros e os presidentes regionais – Nordeste, Norte e 
Centro-Oeste, Sudeste I e II, Sul I e II  eleitos 
por dois anos.

O Conselho Nacional abaixo teve seu mandato 
no período compreendido entre 2013 e 2015, in-
cluindo 2014, ano base dos dados deste anuário.

Presidente do Conselho Nacional
Multimarcas Administradora de Consórcios Ltda.
Representada por Fabiano Lopes Ferreira

1º Vice-Presidente
Remaza Novaterra Administradora de Consórcio Ltda.
Representada por Idevaldo Rubens Mamprin

2º Vice-Presidente
Rodobens Administradora de Consórcios Ltda.
Representada por Vitor César Bonvino

Conselheiros
Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.
Representada por Ricardo Tomoyose

BB Administradora de Consórcios S/A
Representada por Alexandre Luís dos Santos

Luíza Administradora de Consórcios Ltda.
Representada por Edna Maria Honorato

Regional Nordeste
Nordeste (AL/BA/CE/MA/PB/PE/PI/RN/SE)
Eldorado Administradora de Consórcios Ltda.
Representada por Rodrigo de Souza Pinto Freire

Regional Norte e Centro-Oeste
Norte e Centro-Oeste (AC/AM/AP/DF/GO/MS/MT/
PA/RO/RR/TO)
Administradora de Consórcio Saga Ltda.
Representada por Mário Bernardes Roquette

Regional Sudeste - Sudeste I (SP)
Unifisa Administradora Nacional de Consórcios Ltda.
Representada por Luiz Fernando Savian

Sudeste II (ES/MG/RJ)
Minasmáquinas Administradora de Consórcios Ltda.
Representada por João Pedro de Andrade Salomão

Regional Sul - Sul I (RS/SC)
Administradora de Consórcios Sicredi Ltda
Representada por Romeo Balzan

Sul II (PR)
BR Consórcios Administradora de Consórcios Ltda.
Representada por José Roberto Luppi

Presidente Executivo.
Paulo Roberto Rossi

Para a gestão de 2015 a 2017, foram eleitos 
novos membros constituindo o novo Conselho 
Nacional, a seguir descrito.

Presidente do Conselho Nacional
Rodobens Administradora de Consórcios Ltda.
Representada por Vitor César Bonvino

1º Vice-Presidente
Remaza Novaterra Administradora de Consórcio Ltda.
Representada por Idevaldo Rubens Mamprin

2º Vice-Presidente
Luíza Administradora de Consórcios Ltda.
Representada por Edna Maria Honorato

Conselheiros
Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda.
Representada por Ricardo Tomoyose

Unifisa Administradora Nacional de Consórcios 
Ltda.
Representada por Luiz Fernando Savian

Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.
Representada por Maurício Gomes Maciel

Regional Nordeste
Nordeste (AL/BA/CE/MA/PB/PE/PI/RN/SE)
Eldorado Administradora de Consórcios Ltda.
Representada por Rodrigo de Souza Pinto Freire

Regional Norte e Centro-Oeste
Norte e Centro-Oeste (AC/AM/AP/DF/GO/MS/MT/
PA/RO/RR/TO)
BB Administradora de Consórcios S/A
Representada por Alexandre Luís dos Santos

Regional Sudeste - Sudeste I (SP)
Disal Administradora de Consórcios Ltda.
Representada por Luís Carlos Toscano Júnior

Sudeste II (ES/MG/RJ)
Minasmáquinas Administradora de Consórcios Ltda.
Representada por João Pedro de Andrade Salomão

Regional Sul - Sul I (RS/SC)
Sponchiado Administradora de Consórcios Ltda.
Representada por Carlos Alberto Sponchiado

Sul II (PR)
BR Consórcios Administradora de Consórcios Ltda.
Representada por José Roberto Luppi

Presidente Executivo.
Paulo Roberto Rossi
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Consórcio, a arte de poupar em grupo!

Esta cartilha traz orientações essenciais para 
quem deseja comprar uma cota de consórcio, 
como: recomendações para a compra, formas 
de aderir a um grupo, prestações, antecipação 
de pagamentos, Assembleias Gerais, contem-
plação, utilização do crédito, entre outros. Vale 
uma leitura!

Professor Ábaco e seus alunos

Nesta cartilha há explicações, de forma lúdica 
e prazerosa, como o consórcio pode ajudar 
a realizar sonhos. Na história em quadrinhos, 
o professor Ábaco orienta seus alunos que o 
consórcio permite a conquista de bens e ser-
viços de forma planejada e disciplinada. 

A ABAC também oferece para suas associadas, 
cursos de capacitação e aperfeiçoamento profissio-
nal nas áreas de vendas, contábil, entre outras.

Periodicamente, por meio de campanhas pu-
blicitárias institucionais divulgadas nos principais 
veículos de comunicação a Associação promove 
maior informação e mais conscientização sobre 
esse mecanismo, genuinamente nacional. Em 2014, 
a campanha “O Novo Brasil Redescobre o Consór-
cio” teve seu foco principal na potencialização da 
visibilidade do Sistema de Consórcios no cenário 
nacional. Ao realizar essas ações leva credibilida-
de e importância que o mecanismo representa na 
economia brasileira, além de propiciar concretização 
de sonhos, realização de necessidades pessoais, 
familiares ou empresariais.

Em sua trajetória, a entidade tem publicado 
revistas, cadernos de balanço e vários livros. Dos 
quatro editados, dois deles são voltados a história 
do Sistema - “Consórcio, Seu Maior Poder de 
Compra” e “Consórcio, a Realiadade de Um Sonho 
Brasileiro”; um retrata os resultados de concurso 
de monografias sobre os consórcios - “1O Prê-
mio ABAC de Monografia em Consórcio”; e outro 
abordando a nova ligislação consorcial - “Lei do 
Sistema de Consórcios”.

Ainda para esclarecer eventuais dúvidas, a 
ABAC mantém o DAC Departamento de Atendi-
mento ao Consumidor com o objetivo de nortear 
interessados antes ou quando da adesão ao Sis-
tema de Consórcios. Criado em 1981, já realizou 
mais de 60 mil atendimentos.

Na área de eventos, anualmente, a entidade 
promove encontro das administradoras de consór-
cios no Congresso Nacional de Administradoras 
de Consórcios - CONAC, cujo objetivo principal é 
a troca de informações e experiências, além de 
atualizar conhecimentos, sempre em benefício dos 
participantes. Em 2014, a 36ª edição do CONAC 
foi realizada em Atibaia, interior de São Paulo, 
e em 2015, o 37º CONAC acontece em Foz do 
Iguaçu, no Paraná.

Internamente, a entidade possui uma equipe 
de trabalho capaz de orientar suas associadas 
em suas diversas necessidades como jurídica, 
informática, contábil, econômica, marketing, comu-
nicação, imprensa, consumidor, entre outras. Da 
presidência executiva, passando pelas gerências de 
departamento até os colaboradores, todos, inclusive 
as assessorias, estão aptos para dar suporte às 
administradoras de consórcios filiadas.
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Regionais

Regional Sudeste I (São Paulo)
Presidente Regional: Luiz Fernando Savian 
Empresa: Unifisa Administradora Nacional de 
Consórcios Ltda.
e-mail: savian@unifisa.com.br
Telefone: (11) 3231-5022  |   Fax: (11) 3258-2064
São Paulo, SP

Regional Sudeste II (Minas Gerais, Espírito Santo e Rio 
de Janeiro)
Presidente Regional: João Pedro de Andrade 
Salomão 
Empresa: Minasmaquinas Administradora de 
Consórcio Ltda.
e-mail: salomao@consorciominasmaquinas.com.br
Telefone: (31) 3369-1946  |   Fax: (31) 3369-1997
Contagem, MG

Regional Sul I (Rio Grande do Sul e Santa Catarina)
Presidente Regional: Romeo Balzan
Empresa: Administradora de Consórcios Sicredi Ltda.
e-mail: romeo_balzan@sicredi.com.br 
Telefone: (51) 3358-4777  |  Fax: (51) 3358-4777  
Porto Alegre, RS

Regional Sul II (Paraná)
Presidente Regional: José Roberto Luppi
Empresa: BR Consórcios Administradora de 
Consórcios Ltda.
e-mail: luppi@consorciouniao.com.br
Telefone: (43) 3377-7420  |  Fax: (43) 3377-7501
Londrina, PR

Regional Norte/Centro-Oeste (Acre, Amazonas, 
Roraima, Amapá, Pará, Rondônia, Tocantins, Mato 
Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal)
Presidente Regional: Mário Bernardes Roquette
Empresa: Administradora de Consórcio Saga Ltda.  
e-mail: mroquett@saganet.com.br
Telefone: (62) 3254-5100  | Fax: (62) 3254-5151
Goiânia, GO

Regional Nordeste (Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande 
do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e 
Bahia)
Presidente Regional: Rodrigo de Souza Pinto Freire 
Empresa:Eldorado Administradora de Consórcio Ltda.
e-mail: rodrigo@consorcioeldorado.com.br
Telefone: (84) 4008-6868  |  Fax: (84) 3201-7665
Natal, RN

Assessoria de Marketing da ABAC
marketing@abac.org.br
Telefone: (11) 3231-5022

O Sicredi é uma das maiores instituições financeiras 
cooperativas do País e da América Latina. Unindo 
desenvolvimento econômico e responsabilidade social, 
tem mais de 90 cooperativas, conta com 2,9 milhões 
de associados, está presente em 11 estados e 1.022 
municípios, com mais de 1.300 pontos de atendimento. 
Tudo com a solidez de uma instituição que gerencia mais 
de R$ 45 bilhões de ativos.

Estes são os números que estão por trás da Administradora 
de Consórcios Sicredi, a maior do mercado no setor 
cooperativo. Além de atuar em diferentes segmentos para 
a realização dos sonhos dos seus associados, também está 
estruturada para atender as mais diversas parcerias 
e necessidades no mercado de consórcios. 

ADMINISTRADORA DE 
CONSÓRCIOS SICREDI. 
REALIZANDO SONHOS 
E GRANDES NEGÓCIOS 
PELO BRASIL.

Serviços

Imóveis

Motocicletas

Automóveis

Caminhões, tratores e utilitários
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Administradora de Consórcios Sicredi: 
a união de forças para realizar sonhos.

sicredi.com.br
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ELA QUER UMA MOTO PARA 
CRUZAR FRONTEIRAS E ELE 

QUER FINANCIAR SEM
CRUZAR OS DEDOS.

Rafael financiou sua moto e pegou a estrada com a Claudia, graças à rápida 
aprovação de crédito cedido pelo seu banco. O que o Rafael não sabe é que 
o trabalho em parceria entre a instituição financeira e a Cetip agilizou a 
liberação do financiamento, facilitando sua vida.

Para conhecer esta e outras histórias, acesse o site: 
www.cetip.com.br/financiamentos
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