CONSÓRCIO
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Aquisições de bens de forma planejada pela modalidade
de Consórcio.
O plano não possui incidência de juros e tem prazos de até
200 meses para realizar o pagamento.
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A modalidade
Mesmo com a pandemia, as adesões ao sistema de consórcio bateram recorde em 2020. Segundo a
ABAC - Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios, o consórcio conquistou 2,4 milhões de
adesões em 10 meses no ano de 2020. Esse fato pode ser explicado pela segurança desta modalidade.
O consorciado faz um autofinanciamento em grupo para adquirir o bem ou serviço que deseja. Os mais
procurados são veículos e imóveis, mas esses não são os únicos bens que podem ser adquiridos,
qualquer produto ou serviço que emita nota fiscal pode ser contemplado pelo consórcio, por isso a sua
multifuncionalidade.
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No consórcio há uma diversidade de prazos para
pagamentos, existe a possibilidade mensal de obter o
crédito por meio de sorteio e também a possibilidade de
acelerar a contemplação por meio de lances.

Vantagens

2
Com o consórcio você planeja e tem a ampliação do seu
patrimônio. O poder de compra é à vista, ocorre o
parcelamento integral das parcelas e existe uma
flexibilidade do uso do crédito. Com o Grupo Valor os
prazos são de até 360 meses de prazo e as taxas são
baixas, sem incidência de juros. Uma compra realizada
por consórcio pode ser até 40% mais barata do que um
financiamento tradicional por banco ou financeira.
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Bens e Produtos
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Veículos; Máquinas; Equipamentos; Eletroeletrônicos;
Equipamentos agrícolas; Eletrodomésticos; Equipamentos
industriais; Material de construção; Kits de energia
fotovoltaica; Entre outros;

Serviços
Viagens; Tratamentos estéticos; Cirurgias; Festas – Buffets e
locação de espaço; Reformas Serviços de natureza diversa,
desde que emitam nota fiscal de serviços.

Abrangência
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Taxas e Prazos

A Valor oferece as menores taxas e os maiores prazos para o
pagamento. São até 200 meses de prazo, já as taxas variam de
acordo com o tipo de bem ou serviço que o consorciado irá
adquirir. A taxa de administração para automóveis é de 18,5%, já a
taxa de administração para imóveis é de 20%. Como a taxa é fixa,
quanto maior o prazo, menor a parcela. Isto facilita bastante a
aquisição para quem não dispõe do recurso imediato para compra e
precisa encaixar as parcelas em seu orçamento.
A compra planejada permite que o contratante adquira um bem a
longo prazo, economizando enquanto sua cota é atualizada pelos
índices respectivos para cada segmento, ou seja, você pode juntar
dinheiro ao longo do tempo sem perder seu poder de compra.
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Como ocorre a
contemplação?
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1 Sorteio
No consórcio há uma diversidade de prazos para pagamentos, existe a possibilidade mensal de obter o
crédito por meio de sorteio e também a possibilidade de acelerar a contemplação por meio de lances.

2 Lance Livre
O lance livre é basicamente uma oferta de um percentual do valor total da cota visando a sua
contemplação. Qualquer consorciado pode ofertar o lance, em qualquer valor. Ao maior lance é garantida a
contemplação e a consequente retirada do bem. Operadoras menores e com grupos pequenos
contemplam poucas cotas por assembléia, mas administradoras sólidas, como a Caixa Consórcios S/A,
que possui grupos de até 10.000 pessoas, conta com uma saúde financeira excelente e chega a
contemplar por assembléia de 50 a 100 cotas por lance livre.

Contemplação
Planejada
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A Valor oferece a todos os seus clientes uma análise de cotas e
grupos para indicar os percentuais de lance mais prováveis de
contemplação. Esta análise oferece uma assertividade imensa das
suas operações.
O consorciado define um período ideal para a contemplação e a Valor
observa os grupos e cotas ideais por um trabalho de análise
estatística, antes de contratar a(s) cota(s). A partir disso são
acompanhados mensalmente o comportamento do grupo e os índices
reais de contemplação. Todo este processo permite que se tenha um
excelente índice de sucesso, beneficiando com a contemplação um
grande número de clientes em cada assembleia.
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Perfil do Consorciado
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Quem quer adquirir um bem no futuro e deseja planejar a compra. O consórcio é melhor que poupança
porque além de atualizar a sua cota pelo valor de mercado do bem - o que garante sempre o seu poder de
compra -, você sempre concorrerá à uma contemplação antecipada por sorteio, ou pode até usar a diferença
do valor da parcela entre consórcio e um financiamento normal, para juntar recursos para ofertar um lance no
futuro.
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Quem tem recursos disponíveis, mas insuficientes para comprar o bem à vista. Neste caso, o recurso pode
ser utilizado como lance livre, para que o consorciado seja contemplado antecipadamente. Embora não haja
garantias de contemplação, uma análise correta dos grupos e cotas alcançam grande assertividade.
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Quem quer financiar a compra de um veículo, mas não quer pagar dois bens no final do plano. Na
modalidade de consórcio não há juros. As taxas praticadas no plano são as taxas de administração, fundo de
reserva e as correções normais do valor de mercado do bem. Isto garante, além de uma parcela mais
atraente, um custo final do valor financiado muito menor que os praticados pelas financeiras e bancos.
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