
Entenda tudo sobre consórcios
O consórcio é uma modalidade de compra baseada na união de pessoas – físicas ou 
jurídicas – em grupos, com a finalidade de formar poupança para a aquisição de bens.
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  O consórcio é uma modalidade de 
compra muito popular, e sua adesão 
vem crescendo notadamente a cada ano 
no Brasil. Mas apesar desse 
crescimento, ainda percebe-se que 
muitas pessoas não sabem o que é o 
Consórcio ou têm muitas dúvidas a 
respeito do tema. Nesse artigo vamos 
explicar, em detalhes, o que é, como 
funciona e todas as informações que 
você deve checar antes de aderir.

O que é?

   Imagine que você queira comprar algo: casa, carro, apartamento e etc. São bens de 
alto valor e para muitos fica difícil pagar o montante de uma vez só. Em 
contrapartida, você também não quer entrar em um financiamento que o force a pagar
um determinado valor de entrada e os juros envolvidos. Dentro desse cenário, qual 
seriam as opções para você adquirir o bem que está almejando? O consórcio então se 
apresenta como uma delas.
   O consórcio funciona como uma compra conjunta, um grupo de pessoas que paga 
determinado valor por mês e o dinheiro é revertido para um fundo específico. 
Diferentemente do financiamento, no qual você recebe o bem no momento em que 
assina o contrato, o consórcio funciona diferente. O cliente paga determinado plano 
de prestações mensais, e poderá ser contemplado com uma carta de crédito no valor 
do bem desejado dentro do período que se comprometeu em pagar prestações. 
   Dentro desse plano de prestações do consórcio, é possível fazer uma oferta ou 
lance. O lance é um valor oferecido em paralelo ao pagamento das prestações, e caso 
o valor oferecido seja superior as demais ofertas, a sua carta de crédito é liberada e as
parcelas são abatidas de acordo com o valor do lance, seguindo uma ordem 
decrescente (abatendo da última parcela em diante). É uma forma de agilizar e 
antecipar a aquisição do bem, caso não queira aguardar até a última parcela. Todos os



meses acontecem assembleias, e nessas ocasiões  são divulgados os resultados do 
sorteio e dos lances. 

“Como faço um Consórcio?”
   

   As Instituições Bancárias, seguradoras e cooperativas de crédito são alguns dos 
exemplos de fornecedores desse serviço. A primeira etapa é fazer uma simulação. 
Escolha o bem que você almeja e veja o seu valor, o qual será colocado como valor 
da Carta de Crédito que deseja conquistar, feito isso ajuste o pagamento das 
prestações dentro do seu orçamento. 

“Carta de Crédito”

   Como falado anteriormente, findado o período das prestações, ou se houver a 
contemplação através do sorteio ou lances, você receberá uma carta de crédito, a qual
você poderá utilizar para adquirir o bem. Supondo que a carta de crédito tenha o valor
de uma propriedade, basta indicar a administradora do consórcio que o valor seja 
repassado para a imobiliária que administra o imóvel desejado (por exemplo) e dessa 
forma consiga comprá-lo. Uma das vantagens do Consórcio é justamente ter o 
dinheiro para pagar a vista, e assim, ter melhores condições de negociar um preço 
melhor.
   Pode acontecer do valor da sua Carta de Crédito acabar sendo diferente do valor do 
bem. Por exemplo: fiz o consórcio para comprar um veículo de R$ 50.000, mas ele 
acabou custando R$ 40.000, e agora? Nesse caso hipotético, seria repassado a 
concessionária apenas o valor do veículo, e o restante do valor viria a abater as 
parcelas restantes. No caso contrário, se o valor da Carta for menor, a diferença de 
valor seria paga com os próprios recursos.

“O que se pode comprar com um Consórcio?”

 Existem consórcios de automóveis, motos, imóveis e serviços. Cada administradora 
oferece condições diferentes para cada um deles, portanto é importante pesquisar qual
delas poderá fornecer a melhor oportunidade para você. Os valores disponíveis na 
carta de crédito costumam variar de uma instituição para outra.

“Consórcio é a melhor opção?”

   É difícil falar se é a melhor opção, pois depende muito de cada indivíduo. Em 
termos financeiros é uma opção muito boa se comparada ao financiamento, pois 
como já dito anteriormente, o financiamento nos obriga a pagar juros (normalmente 
muito altos) e no final das contas paga-se muito mais pelo bem. Já no consórcio, não 
existem juros, então do ponto de vista financeiro, é uma boa opção. A melhor ? Não! 
Pois o consórcio não gera rendimentos comparáveis a uma boa carteira de ativos. 
Tudo é uma questão de definir qual a necessidade que o indivíduo está. Qual o 



momento que ele está vivendo? Digamos que ele precise de um carro para este exato 
momento, um consórcio ou iniciar uma carteira de ativos não vai atender a essa 
urgência, logo o financiamento ou o empréstimo consignado seriam talvez as únicas 
opções disponíveis. Resumindo, cada modalidade de compra será a melhor ou pior 
dependendo do momento que a pessoa está vivendo.
   O Consórcio é uma boa ideia se o indivíduo não tem a pressa para adquirir o bem, 
um investimento mais a longo prazo. 

     Por fim, explicamos de forma resumida como funciona essa modalidade de compra
tão popular no Brasil. Importante pesquisar bastante as administradoras e Instituições 
Bancárias antes de aderir a esse produto. Caso tenha ficado alguma dúvida, deixe nos 
comentários abaixo que respondemos em breve. 


