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INTRODUÇÃO

Apesar de ser uma forma de investimento comum no 
Brasil, o consórcio gera muitas dúvidas nas pessoas, 
desde a contratação até o momento do sorteio e da 
contemplação. O sistema desse investimento é  
baseado no conceito de cooperação.

Trata-se de um processo que reúne em grupo os 
participantes que tenham interesse comum na compra 
de serviços ou bens, por meio de autofinanciamento, 
em que o valor total do bem será diluído em um  
prazo predeterminado.

Todos sabem que guardar dinheiro para adquirir um bem e 
aumentar o patrimônio não é uma tarefa muito fácil, uma vez 
que o descontrole financeiro pode levar muitas pessoas a não 
conseguirem fazer uma poupança. Por isso, a melhor opção 
é investir em um consórcio, já que se trata de uma forma 
segura, facilitada e econômica de programar uma compra.

Quer saber mais sobre essa forma de investimento 
que vai ajudar você a economizar mais e a conquistar 
o seu sonho de maneira facilitada? Então, continue 
acompanhando o texto e saiba mais sobre o consórcio! 
Boa leitura!

https://www.embracon.com.br/
https://www.embracon.com.br/
https://blog.embracon.com.br/financas-pessoais/7-dicas-para-comecar-a-sua-organizacao-financeira
https://blog.embracon.com.br/financas-pessoais/8-motivos-que-comprovam-que-consorcio-e-investimento
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QUAIS AS VANTAGENS DE ENTRAR EM UM CONSÓRCIO?

São muitas as vantagens de se tornar um consorciado. Veja algumas:

DIVERSIDADE DE PLANOS

Antes de fazer um contrato com alguma 
administradora (autorizada pelo Banco Central), você 
terá a chance de definir quanto precisa para contratar 
o serviço ou para comprar o bem, o valor da parcela 
que vai conseguir pagar e, claro, vai decidir também 
em quanto tempo deseja fazer o pagamento das 
mensalidades, ou seja, o período máximo para receber 
a carta de crédito e a aquisição do serviço ou bem. Por 
isso, podemos afirmar que o consórcio é uma forma  
de investimento bastante flexível.

BAIXOS CUSTOS

Os altos juros que geralmente são cobrados nos 
financiamentos tradicionais acabam impedindo as pessoas 
de comprarem um novo bem. Em razão disso, um dos 
maiores benefícios do consórcio é a exclusão dos juros.

Apenas uma taxa de administração (inferior aos juros 
tradicionais) deve ser paga, a qual se trata de uma 
remuneração destinada à administradora pelos  
serviços que ela prestará aos consorciados na 
organização, formação e administração do grupo.

https://www.embracon.com.br/
https://www.embracon.com.br/
https://blog.embracon.com.br/financas-pessoais/8-motivos-que-comprovam-que-consorcio-e-investimento
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QUAIS AS VANTAGENS DE ENTRAR EM UM CONSÓRCIO?

FLEXIBILIDADE DE USO DO CRÉDITO

Quando o participante é contemplado, ele pode optar 
por adquirir qualquer serviço ou bem pertencente 
à categoria do seu grupo.

Dessa forma, caso você faça um consórcio para 
adquirir um automóvel, vai poder usar o crédito para 
comprar qualquer marca ou tipo de veículo, ou até 
mesmo adquirir uma embarcação, equipamentos, 
máquinas ou aeronave, já que são bens móveis  
que fazem parte da mesma categoria.

PODER DE COMPRA À VISTA

A carta de crédito que o contemplado recebe por lance 
ou sorteio é equivalente à compra de um serviço ou 
bem à vista. Assim, no momento da aquisição, você terá 
o poder de negociação e de barganha para conseguir 
os melhores preços e benefícios.

https://www.embracon.com.br/
https://www.embracon.com.br/
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QUAIS AS VANTAGENS DE ENTRAR EM UM CONSÓRCIO?

VALOR DO BEM SEMPRE ATUALIZADO

A fim de garantir que o consorciado tenha o poder de compra 
do serviço ou do bem desejado, no consórcio, o valor da carta 
de crédito sempre será atualizado. Tal ação é necessária, pois, 
como muitos grupos podem durar anos, o valor do serviço ou 
do bem pode variar no momento da contemplação.

Assim, as administradoras vão realizar os cálculos e atualizar 
o valor, fazendo um reajuste. É importante deixar claro que  
os critérios para tais reajustes devem constar no contrato.

POSSIBILIDADE DE ANTECIPAR  
A CONTEMPLAÇÃO COM LANCE

Além do sorteio que é realizado todo mês, é possível acelerar 
o pagamento das parcelas e antecipar o recebimento da 
carta de crédito a partir de lances. Dessa forma, o prazo de 
pagamento ou o valor das parcelas é diminuído, conforme 
estabelecido no contrato.

https://www.embracon.com.br/
https://www.embracon.com.br/
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O QUE VOCÊ PODE COMPRAR COM UM CONSÓRCIO?

Os consórcios permitem que você compre bens móveis, 
bens imóveis e, claro, a contratação de serviços de 
diversas espécies. Veja alguns tipos:

BENS MÓVEIS

 » carros e motos de todos os modelos e marcas, 
importados e nacionais;

 » caminhões, tratores, ônibus, implementos 
rodoviários e agrícolas, nacionais e importados,  
de qualquer modelo e marca;

 » embarcações e barcos de qualquer porte, e aviões;

 » mobiliário comercial, residencial e industrial, tais 
como camas, sofás, guarda-roupas, entre outros;

 » eletroeletrônicos e eletrodomésticos para uso 
comercial, residencial ou industrial, incluindo 
computadores, televisores, fogões etc.;

 » equipamentos odontológicos e médicos.

https://www.embracon.com.br/
https://www.embracon.com.br/
https://blog.embracon.com.br/veiculos/5-vantagens-consorcio-de-moto
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O QUE VOCÊ PODE COMPRAR COM UM CONSÓRCIO?

BENS IMÓVEIS

 » apartamentos e casas de todos os padrões e tipos;

 » lojas, salas e galpões industriais ou comerciais;

 » terrenos e lotes;

 » casa na praia ou no campo;

 » reforma de imóveis variados.

Vale destacar que o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço), no caso dos imóveis, pode ser usado para 
pagar as parcelas do consórcio.

https://www.embracon.com.br/
https://www.embracon.com.br/
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O QUE VOCÊ PODE COMPRAR COM UM CONSÓRCIO?

SERVIÇOS

No entanto, muitas vezes, os consorciados desejam outros 
serviços que não estejam atrelados a um determinado bem 
imóvel ou móvel. Nesse caso, há também os grupos de serviços. 
Por meio deles, os participantes vão reunir os recursos para 
fazer o pagamento do que estão buscando.

Se o sonho é fazer uma viagem internacional, por exemplo, 
é possível entrar em um grupo de serviço para ter acesso a 
uma carta de crédito que vai permitir a contratação de uma 
agência de viagens. Assim, o pagamento das despesas com 
hospedagem, passeios, alimentação e passagens é garantido.

É possível, inclusive, pagar a educação dos filhos, desde o 
ensino fundamental até a graduação, com o consórcio de 
serviços. Eventos como casamento e formatura também  
são acessíveis. Além disso, o consórcio de serviços permite  
a cobertura de tratamentos odontológicos, cirurgias  
plásticas, entre outros.

https://www.embracon.com.br/
https://www.embracon.com.br/
https://blog.embracon.com.br/consorcio/carta-de-credito-consorcios
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COMO FUNCIONA UM CONSÓRCIO?

Entenda como funciona essa forma de investimento:

ADESÃO AO PLANO

Para adquirir um plano de consórcio, o participante 
vai ter uma cota e passar a integrar um grupo. Esse 
grupo é formado tanto por pessoas físicas quanto por 
pessoas jurídicas, com o objetivo comum de adquirir  
um bem. O grupo, então, vai estabelecer a duração  
e as características do plano.

PAGAMENTO DAS PARCELAS

O crédito total vai ser parcelado no prazo de 
pagamento. Assim, de forma periódica, os consorciados 
pagarão as mensalidades, que formam o saldo de caixa 
para contemplá-los ao longo da vigência do grupo.

CONTEMPLAÇÃO

Esse é o momento mais esperado pelos participantes, 
pois é quando eles terão o direito de utilizar o crédito para 
fazer a sua aquisição. As contemplações vão ocorrer nas 
assembleias — são as reuniões mensais que vão ocorrer 
entre a administradora do consórcio e os consorciados  
de um grupo — desde o início até o término do grupo.

As contemplações podem ser feitas de duas maneiras: 
por lance, que se trata de um valor que o consorciado 
pode ofertar a fim de aumentar as suas chances de 
contemplação, e por sorteio, do qual todas as cotas 
adimplentes vão participar em iguais condições.

https://www.embracon.com.br/
https://www.embracon.com.br/
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COMO FUNCIONA UM CONSÓRCIO?

AQUISIÇÃO DO BEM

Quando o crédito de um participante é contemplado, 
ele vai escolher o bem que deseja adquirir. A carta de 
crédito corresponde a dinheiro à vista e, dessa forma, 
o participante tem maior poder de negociação. Mas, 
afinal, o que é realmente a carta de crédito? Ela equivale 
ao valor escolhido no momento da contratação do 
consórcio para a compra de um serviço ou bem.

Então, a partir do momento em que o consorciado 
escolhe o bem, ele vai continuar a pagar as parcelas  
até que o plano se encerre.

ENCERRAMENTO DO PLANO

Trata-se do momento em que o participante encerra 
as suas obrigações e direitos com o grupo, o que 
significa que ele teve o crédito disponível e que 
quitou todas as mensalidades.

https://www.embracon.com.br/
https://www.embracon.com.br/
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COMO ESCOLHER E CONTRATAR UM CONSÓRCIO?

É preciso ter alguns cuidados na hora de contratar um consórcio. Confira alguns itens que devem ser observados para evitar 
dores de cabeça e ter segurança durante a vigência do contrato.

PESQUISE SOBRE A ADMINISTRADORA

Antes de qualquer coisa, verifique se a administradora 
é autorizada pelo Banco Central. Além disso, não 
deixe de pesquisar junto aos órgãos de proteção 
ao consumidor e na internet sobre a reputação da 
administradora, se há problemas e reclamações de 
antigos clientes. Antes de assinar o contrato, peça 
informações à empresa, testando seus canais de 
contato com os consorciados.

LEIA ATENTAMENTE O CONTRATO

O contrato deve ser bem específico e claro em relação a 
seus termos, constando, portanto, tudo o que foi negociado 
e prometido com a administradora. Não aceite apenas 
promessas verbais. Ademais, não se esqueça de analisar 
as taxas e cobranças, os valores da parcela, índice de 
reajuste, valor da carta de crédito, prazos para pagamento, 
regras quanto às assembleias, fundo de reserva e todos os 
deveres e direitos dos integrantes.

https://www.embracon.com.br/
https://www.embracon.com.br/


18

COMO ESCOLHER E CONTRATAR UM CONSÓRCIO?

CONFIRA COBRANÇAS  
ADICIONAIS E SEUS BENEFÍCIOS

Dependendo do consórcio, podem haver algumas 
cobranças inseridas nas parcelas, as quais trazem 
alguns benefícios. Geralmente, é um fundo de reserva 
(para casos de inadimplências) que é devolvido 
quando não utilizado e um seguro de vida (para 
garantir a segurança dos cotistas no caso de morte 
de algum participante).

TOME CUIDADO COM O 
VALOR DAS PARCELAS

Confira se os valores cobrados são condizentes com 
o seu orçamento. Além disso, é fundamental que se 
verifique os índices de reajuste, pois eles poderão 
comprometer o seu planejamento financeiro.

https://www.embracon.com.br/
https://www.embracon.com.br/
https://blog.embracon.com.br/financas-pessoais/7-dicas-para-comecar-a-sua-organizacao-financeira
https://blog.embracon.com.br/financas-pessoais/planejamento-financeiro-um-guia-para-as-financas-nao-sairem-de-controle
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COMO ESCOLHER E CONTRATAR UM CONSÓRCIO?

SAIBA SOBRE OS PRAZOS

Opte por um consórcio que estabeleça um prazo de 
duração que seja compatível com a sua necessidade  
pelo serviço ou bem. Sempre existe a possibilidade de  
ser o último a ser contemplado. Ao mesmo tempo, os 
prazos mais curtos deixarão as parcelas mais altas.  
Cabe, portanto, a você escolher uma alternativa que  
caiba na sua expectativa e no seu orçamento.

ENTENDA COMO FUNCIONAM OS LANCES

O lance se trata de um adiantamento das parcelas e, 
quando ofertado, pode fazer com que o participante tenha 
acesso mais rápido à carta de crédito. O que acontece 
é que, na assembleia, há uma espécie de leilão entre 
os lances, no qual a oferta vencedora vai receber 
a carta. Então, as regras devem estar no contrato e a 
administradora deverá fazer a regulamentação das 
porcentagens máxima e mínima para os lances.

https://www.embracon.com.br/
https://www.embracon.com.br/
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O QUE FAZER DEPOIS DE SER CONTEMPLADO NO CONSÓRCIO?

Quando o participante é contemplado, ele deve saber 
quais são os passos para adquirir o bem. Então, veja 
quais são eles:

APRESENTAR AS GARANTIAS

Receber a carta de crédito é concretizar um sonho, 
não é mesmo? Mas é preciso destacar que, para que a 
avaliação caminhe e a administradora libere a carta de 
crédito, o consorciado terá que apresentar algumas 
garantias ao grupo que faz parte.

Caso seja exigido um fiador, ele também deverá 
apresentar sua documentação. Se a análise aprovar, 
sem garantias adicionais ou fiador, e se o participante 
tiver fornecido os documentos e escolhido o bem, a 
carta de crédito será liberada em poucos dias.

SEPARAR A DOCUMENTAÇÃO

A documentação vai variar de acordo com o 
bem ofertado. Dessa forma, exige-se um tipo de 
documentação para os consórcios de imóveis, outro 
para os de veículos, e assim por diante. Contudo, por 
mais que cada tipo demande documentos específicos, 
alguns são gerais. Veja quais são eles:

 » cópia de RG ou CNH, e CPF ou CNPJ;

 » ficha cadastral assinada e completa;

 » cópia de comprovante de residência em nome do 
consorciado e atualizado;

 » comprovante de renda, quando solicitado.

https://www.embracon.com.br/
https://www.embracon.com.br/
https://
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O QUE FAZER DEPOIS DE SER CONTEMPLADO NO CONSÓRCIO?

ADEQUAR OS DOCUMENTOS

Consideraremos agora a documentação exigida para 
os dois principais tipos de consórcio que são realizados 
atualmente no Brasil: imóveis e veículos.

IMÓVEIS

De modo geral, as documentações exigidas antes da 
liberação do crédito são:

 » matrícula do imóvel atualizada;

 » instrumento particular com força de escritura pública;

 » certidão negativa de tributos municipais;

 » cópia da certidão atualizada do estado civil;

 » certidão de valor venal.

https://www.embracon.com.br/
https://www.embracon.com.br/
https://blog.embracon.com.br/imoveis/8-dicas-compra-primeiro-imovel
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O QUE FAZER DEPOIS DE SER CONTEMPLADO NO CONSÓRCIO?

VEÍCULOS

Além dos documentos básicos já citados, é 
necessário apresentar os dados do automóvel, 
como identificação do modelo, marca, número de 
chassi e ano de fabricação. Os documentos que 
devem ser apresentados são:

 » nota promissória assinada;

 » nota fiscal original;

 » cópia do DUT (Documento Único de 
Transferência), quando for o caso de 
vendedor particular;

 » contrato de alienação fiduciária reconhecido 
em cartório e assinado.

https://www.embracon.com.br/
https://www.embracon.com.br/
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CONCLUSÃO

Optar pelo investimento em um consórcio significa fazer uma compra de um serviço ou bem de maneira inteligente e 
programada, que pode representar muita economia para o seu orçamento mensal. Contemplado, o consorciado vai adquirir o 
bem com todos os benefícios de um negócio feito à vista, o que vai aumentar ainda mais o seu poder de compra.

Então, os consórcios são uma excelente opção para aqueles que desejam conquistar algum sonho e que, normalmente, não 
conseguem alcançá-lo por falta de planejamento e de controle financeiro. Sendo assim, para fazer o melhor contrato, leve em 
consideração as dicas que apresentamos neste texto e faça a melhor escolha no momento de se tornar um consorciado.

https://www.embracon.com.br/
https://www.embracon.com.br/


rockcontent.com

SOBRE O 
CONSÓRCIO 
EMBRACON

Desde 1988 no mercado, é uma das maiores e mais conceituadas 
empresas especializada em consórcio de automóveis, motos e 
imóveis. A filosofia de trabalho se baseia em conhecer e atender 
às necessidades dos clientes que encontram na instituição 
solidez, credibilidade e uma vasta gama de produtos e serviços.

A Embracon é autorizado e fiscalizado pelo Banco Central 
do Brasil e associado à ABAC (Associação Brasileira das 
Administradoras de Consórcios).

http://http://pitchfork.com/features/lists-and-guides/10075-loveeeeeee-songs-rihannas-52-singles-ranked/
https://www.embracon.com.br/
https://www.facebook.com/embracon/
https://twitter.com/embracon
https://www.youtube.com/embracon
https://blog.embracon.com.br/
https://www.instagram.com/embraconoficial/
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