
Consórcio: Dicas para não errar na hora de fazer um consórcio 
 
Ter uma casa própria ou um carro é o sonho de muitas pessoas. Depois de muito pesquisar 
você percebeu que o consórcio pode ser uma ótima opção para você. Mas você sabe como 
realmente funciona um consórcio? 
 
O consórcio é um contrato estabelecido entre você e a administradora, estabelecendo 
algumas regras. Por isso é muito importante conferir tudo o que foi estabelecido, item por 
item. 
 
Ele permite que você possa planejar a compra de veículos, imóveis e serviços, a médio e 
longo prazo. Se esse for o seu objetivo, fique por dentro de todas as dicas de como não 
errar quando for fazer um consórcio. 
 
Escolha a sua administradora com cuidado 
 
Escolha uma empresa confiável, se for o seu desejo entrar num grupo seguro. A 
administradora do consórcio precisa ser autorizada pelo Banco Central e estar na lista do 
Bacen, provando assim que age de forma legal.  
 
Pesquise todas as empresas do mercado, busque referências sobre ela, principalmente 
opiniões de outras pessoas que fizeram parte de algum grupo organizado por essa 
administradora. 
 
Leia o seu contrato 
 
É no contrato do consórcio que estão listadas todas as regras e cláusulas. Se informe 
quanto aos lances, sorteios e as multas por atraso. Saiba também sobre a possibilidade de 
troca de cartas de crédito e outras informações que serão importantes para você. Portanto, 
leia tudo e tire as dúvidas que tiver, antes de assinar seu contrato. 
 
Tenha cuidado com fraudes 
 
Desconfie todas as vezes que você ver uma proposta de rápida contemplação. É puramente 
normal que o processo demore. Por isso conheça os prazos estabelecidos, as taxas e os 
valores dos reajustes para não cair em ciladas. O consórcio pode levar algum tempo, então 
fique esperto. 
 
Poupe seu dinheiro 
 
Poupar dinheiro é um hábito que devemos ter durante a vida. No entanto, esse dinheiro 
poupado pode te ajudar em momentos de dificuldade financeira. 
 
Guarde todas essas dicas antes de entrar num consórcio e escolha a melhor opção para o 
seu estilo de vida. 
 



 


