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Editorial 3

O ser humano sempre usou a criatividade para melhorar 
seu bem-estar. Desde o início dos tempos essa ferramenta 
tem permitido que a humanidade desse seguidos saltos, até 
alcançar o atual estágio de desenvolvimento, que continua 
evoluindo sem parar.

Foi a criatividade que fez com que chegássemos à solução 
de grandes e pequenos problemas. Neste aspecto,  o Brasil 
se torna uma das principais pátrias, se não a principal, dos 
criativos. Felizmente, o Sistema de Consórcios no Brasil é uma 
das evidências de que o País merece figurar no ranking das 
nações mais inovadoras.

Esta edição comemorativa dos 50 anos do Sistema  mostra 
como essa ideia criativa – os consórcios – surgiu, venceu 
várias barreiras, se firmou e cresceu em ritmo acelerado, com 
perspectiva de um futuro cada vez melhor. Esta publicação 
conta também a história da Abac, entidade que completa 45 
anos e que viveu todos os altos e baixos do setor, trabalhando 
sempre de maneira ativa para tornar o Sistema o que ele é hoje, 
uma das principais alavancas para o consumo responsável no 
Brasil.

A partir de uma iniciativa  de funcionários do Banco do Brasil, nos 
anos 60, formou-se o primeiro grupo de pessoas que queriam 
comprar um carro, mas viam o sonho cada dia mais distante, 
devido às grandes restrições de acesso ao crédito, na época. 
A iniciativa prosperou, espalhou-se pelo Brasil e o Sistema de 
Consórcios venceu todas as intempéries para se tornar uma 
das melhores alternativas para os brasileiros terem acesso 
a bens e serviços. Foi um trabalho árduo. Administradoras e 
a Abac atuaram sempre  de braços dados com o consumidor 
para vencer preconceitos, aperfeiçoar o setor e conseguir 
estabilidade de regras.

É essa história que você poderá acompanhar nas páginas desta 
edição. São depoimentos de várias pessoas, entre as quais 
aquelas que vivenciaram o Sistema desde seu nascedouro, 
enfrentaram os vários planos econômicos e lutaram para a 
implantação do marco regulatório. Uma história empolgante, 
que enche de orgulho quem dela participou e ainda participa. 
Desejamos que você a compartilhe conosco nesta publicação 
comemorativa de um setor que é a representação viva da 
criatividade dos brasileiros.

Boa leitura!

Editorial

Fabiano Lopes Ferreira
Presidente do Conselho Nacional da Abac
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linha do tempo
SISTEMA DE CONSÓRCIOS 

DÉCADA DE 60 - O INÍCIO

1962
- É formado em setembro 
o primeiro grupo de 
consórcio do País. Surge, 
com essa iniciativa, o 
Sistema de Consórcios 
voltado para aquisição de 
veículos.

1963
- Economistas da Fundação Getúlio Vargas, 
sob coordenação do professor Isidoro Macedo 
(eleito presidente da Abac em 1979), iniciam 
estudos sobre um novo modelo para o Sistema. 
Na proposta do prof. Isidoro, os consórcios 
passaram a se basear no que se denominou 
Preço Ponderado, em que o pagamento se 
efetivava em percentual do preço do bem 
referenciado no contrato.

1967
- 20 de junho: é fundada a Abac – Associação 
Brasileira de Administradoras de Consórcios, 
criada para representar um setor em franca 
expansão.
- 1ª sede da Abac localizada na Praça 
Roosevelt, São Paulo, Capital.
- O Conselho Monetário Nacional, baixa a 
Resolução nº 67, de 21/09/1967, primeiro 
normativo destinado aos consórcios, dirigido 
a instituições bancárias que disciplinava o 
depósito de recursos de consorciados.
- Montadora Willys-Overland do Brasil soma 
55 mil consorciados em sua carteira. 

1969
- Constituídos os primeiros 
grupos de caminhões.

DÉCADA DE 70
AS INCERTEZAS

1970
-16 de outubro: Ministério de 
Estado dos Negócios do Trabalho 
e Previdência Social outorga Carta 
Sindical à Associação Profissional 
dos Administradores de Consórcios 
do Estado de São Paulo, que 
passa a se chamar Sindicato dos 
Administradores de Consórcios do 
Estado de São Paulo.

1971
- 20 de dezembro de 1971, 
sancionada a Lei nº 5.768, 
diploma legal que não 
tratava especificamente do 
Sistema de Consórcios, mas 
cuidava, de forma genérica, 
de todas as modalidades de 
distribuição de prêmios e de 
proteção à poupança popular. 
A partir desta Lei, as matérias 
relativas aos consórcios 
passam a ser de competência 
do Ministério da Fazenda, por 
meio da Secretaria da Receita 
Federal. 
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1972
- Lei nº 5.768 é regulamentada em agosto 
pelo Decreto nº 70.951.

 1974
- Realizado em São Paulo o 
primeiro Conac – Congresso 
Nacional de Administradoras de 
Consórcios.

1976
- Sede da Abac transferida 
para a Rua 15 de Novembro, 
São Paulo, Capital.
- 27 de agosto de 1976, 
realizada, em São José dos 
Campos, nas instalações 
da Embraer, assembleia 
inaugural do primeiro grupo 
de consórcios referenciado em 
aviões.

DÉCADA DE 80
AS INICIATIVAS 

1980
- Fevereiro: são formados os 
primeiros grupos para compra de 
videocassete.
- Sede da Abac transferida para 
a Avenida 9 de julho, São Paulo, 
Capital.

1981
- 30 de outubro: Ministério de Estado 
do Trabalho autoriza ampliação da 
base territorial do Sindicato dos 
Administradores de Consórcios do 
Estado de São Paulo, que passa a se 
chamar Sinac – Sindicato Nacional 
dos Administradores de Consórcio. 
- No final do ano a Abac cria o 
Departamento de Atendimento ao 
Consorciado, para informar aos 
interessados o funcionamento e a 
dinâmica do setor. 

1982
- Abac realiza sua oitava eleição 
presidencial, que é marcada pela 
união com o Sinac.
- A Abac elabora o primeiro Plano de 
Contas e Regulamento de Grupo de 
Consórcios com cláusulas padrão.
- Criada a Comissão de Consórcios 
de Imóveis da Abac, encarregada 
de elaborar estudos técnicos dessa 
modalidade.

 1983
- Autorizada a constituição de grupo 
de consórcio de preços diferenciados 
por meio da Instrução Normativa da 
Secretaria da Receita Federal nº 65, 
de 05 de junho de 1983.
- Aprovado o Código de Ética da 
Abac/Sinac.
- É constituída a Alaco – 
Associação Latino-Americana de 
Administradores de Consórcios, 
que mais tarde passa a se chamar 
Aiaco – Associação Internacional de 
Administradores de Consórcios. 
- Abac inaugura sua nova sede, na 
Rua Avanhandava, em São Paulo, que 
até hoje funciona no local.
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1984
- Autorizada a formação de grupos 
para veículos usados e ampliação 
do prazo para 60 meses.

1985
- Formada comissão encarregada de 
apresentar proposta à Assembleia 
Constituinte para inclusão do 
Sistema na Constituição Federal.

1986 
- O governo anuncia em fevereiro o Plano Cruzado, 
que congelou preços e salários. O Plano trouxe 
sérias dificuldades de gerenciamento para as 
administradoras de consórcios. Com o impacto 
das medidas, o Sistema conviveu com o atraso na 
entrega de bens, de cerca de 100 mil produtos.
- Editada Portaria MF nº 377 que autoriza a 
prorrogação de prazo de grupos pelo tempo 
necessário para absorver a elevação de 80% dos 
preços dos veículos, ao final do Plano Cruzado. 

1987
- Inflação volta com força e governo 
adota o Plano Bresser. Para preservar 
o poder aquisitivo dos grupos, Decreto 
estabelece a obrigatoriedade de 
aplicação financeira de recursos 
dos grupos de consórcios em títulos 
emitidos pelo Poder Público.
- Editada a Portaria do MF nº 330 
que estabelece novas regras de 
atuação e para formação de grupos de 
consórcios. Foi o primeiro normativo 
a detalhar os conceitos e princípios 
informativos do negócio de consórcios.
- Admitida pela primeira vez a oferta 
de lance na ordem direta em grupo 
destinado à aquisição de máquinas e 
implementos agrícolas. 
- No dia 22 de abril é fundada a ABAEC 
(Associação Brasileira de Advogados 
de Empresas de Consórcio). 

1988
- O Sistema de Consórcios teve 
reconhecida sua importância como 
instrumento de progresso econômico e 
social, ao ser incluído, na Constituição 
Federal, dentre as matérias sobre as 
quais incumbe privativamente à União 
legislar. 
- Editada a Lei nº 7.691 que alterou 
penalidades anteriormente estabelecidas 
e atribuiu ao Poder Executivo, competência 
para instituir planos contábeis 
padronizados para as administradoras de 
consórcios. 
- Abac institui o dia 9 de outubro como Dia 
do Profissional do Consórcio.

1989
- Editada a Portaria MF nº 190, 
normativo mais completo e 
abrangente sobre as operações do 
Sistema até então.
- Ministério da Fazenda aprova 
o novo Plano de Contas e a 
Demonstração de Recursos de 
Consórcio. Também foi aprovado o 
contrato padrão para a organização 
de grupos de consórcios para 
adquirir bens móveis duráveis.
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DÉCADA DE 90
ALTOS E BAIXOS

1990
- Portaria MF nº 028 estabelece 
normas para organização e 
funcionamento de consórcios 
destinados à aquisição de bens 
imóveis residenciais. 

1991
- 4 de março, publicada Lei nº 8.177, o Banco 
Central passou a ser responsável pela 
normatização e fiscalização das operações 
de consórcios. 
- Editada Circular BC nº 2.009, que disciplina 
a elaboração de documentos contábeis de 
acordo com o COSIF – Plano Contábil das 
Instituições do Sistema Financeiro Nacional. 
- Abac lança o Vade-Mecum de leis e normas 
disciplinadoras do Sistema. 
- Abac adquire imóvel no prédio de sua sede 
(Rua Avanhandava, na cidade de São Paulo), 
onde foi instalado seu auditório.
- Lançamento da “Cartilha do Consorciado” 
e “Manual do Sistema de Consórcios”.

1992
- Participação da Abac em reuniões da Câmara Setorial 
de Turismo, visando à autorização para formar grupo de 
consórcios para a aquisição de passagens aéreas.
- Com a edição da Circular BC nº 2.196, o consorciado 
passa a decidir o momento de utilização de seu crédito e 
o crédito de desistente ou excluído passa a ser corrigido 
de acordo com o preço do bem da última assembleia de 
contemplação no grupo.  

1993
- Aprovação da proposta de anteprojeto de lei sobre o Sistema pelas 
administradoras associadas à Abac.
- Editada a Circular BC nº 2.312 que regulamenta a formação de grupos 
referenciados em bilhetes de passagem aérea.
- FGTS passa a ser utilizado para complementar o valor da carta de 
crédito no consórcio de imóveis residenciais.
- 2 de dezembro, é expedida Circular BC nº 2.386, que aprovou 
o regulamento para constituição de grupos referenciados em 
eletroeletrônicos, cuja formação estava proibida desde o mês de janeiro.

1994
- Anunciado em março o Plano Real, 
de combate à inflação, que trouxe 
benefícios e também obstáculos 
para o Sistema. 
- A Abac, em parceria com o 
Banco Central, promove inúmeros 
seminários voltados às normas 
operacionais e contábeis, o que 
incluiu reuniões com empresas de 
software, visando à integração entre 
o Departamento de Fiscalização do 
BC e as administradoras e destas 
com as empresas de software 
houses. 

1996
- Em agosto, BC libera 
contemplação por 
lance e antecipações 
de pagamentos em 
grupos de consórcios.
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1998
- Em maio o Banco Central libera os limites de 
prazo de duração dos grupos, que existiam na 
época em todos os segmentos do Sistema de 
Consórcios.

1999
- Em fevereiro, o Banco Central edita 
a Circular nº 2.861, para autorizar a 
formação de grupos de consórcios 
de veículos usados.
- Em outubro, BC volta a autorizar 
novas administradoras a operar no 
mercado, acabando com proibição 
que vigorava desde 1995.

2003
- Consorciado é liberado para 
utilizar o FGTS nos lances do 
consórcio imobiliário.
- 16 de junho de 2003 - 1º Encontro 
BACEN e Administradoras de 
Consórcios, realizado em São 
Paulo, teve por objetivo promover 
a discussão de pontos relevantes, 
aplicáveis ao segmento consorcial.  
O evento foi realizado também nos 
dias 15, 18 e 29 de agosto, no Rio de 
Janeiro, em Brasília e Porto Alegre. 
- Dia 18 de dezembro, o senador 
Aelton Freitas apresenta ao Senado 
Projeto de Lei que disciplina o 
Sistema de Consórcios.

2004 
- Abac cria campanha institucional com 
o mote “Compre à Vista. Compre pelo 
Consórcio”, divulgada em veículos de 
comunicação de prestígio. Em novembro, 
a campanha foi reeditada com o tema 
“Consórcio. A compra inteligente”.
- Banco Central anuncia medidas para dar 
mais clareza à aplicação dos recursos dos 
consorciados e impõe regras prudenciais 
que garantem mais transparência.
- Lei nº13.896, de 2 de setembro, institui, 
no âmbito do Município de São Paulo, 
10 de outubro o Dia do Profissional de 
Consórcios, que passou a constar do 
calendário oficial de eventos do Município.
- Editada, no mês de setembro, a Carta 
Circular nº 3.147, que altera e consolida 
procedimentos contábeis aplicáveis aos 
grupos de consórcios, fruto de várias 
reuniões entre técnicos do BACEN e da 
Abac.

 1997
- Em julho, o Banco Central edita a Circular  nº 
2.766, que entraria em vigor em setembro de 1997, 
disciplinando a organização e o funcionamento de 
grupos de consórcios referenciados em bens móveis, 
imóveis e em serviços turísticos.
- A crise asiática impacta a economia brasileira e o 
governo, entre outras medidas, proíbe a formação 
de grupos referenciados em serviços turísticos 
internacionais.

OS ANOS 2000
SISTEMA DESLANCHA

2001
- Autorizada a formação 
de grupos de consórcios 
de serviços turísticos 
internacionais, que tinham 
sido proibidos em 1999.
- Banco Central institui novo 
critério de comercialização 
de cotas, cujo número 
era vinculado ao valor 
do patrimônio líquido da 
administradora de consórcios. 

2002

- Banco Central adota 
medidas que beneficiam 
consorciados, como 
a possibilidade de o 
contemplado utilizar até 
10% do valor da carta 
de crédito para pagar 
despesas com seguro, 
taxas de cartório ou 
licenciamento.
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2010
- Sistema de Consórcios 
vive ano de crescimento e 
soma mais de 4 milhões de 
participantes ativos.

2009
- 3 de fevereiro, Banco Central edita 
as Circulares nºs 3.432 e 3.433, em 
conformidade com a nova Lei de 
consórcios.  
- 6 de fevereiro: entra em vigor a Lei 
nº 11.795 que disciplina o Sistema de 
Consórcios 
- Lançados os consórcios de serviços, 
que logo no primeiro ano atraem mais 
de 3 mil  clientes.
- Dia 16 de março é lançada campanha 
institucional “Consórcio, sua melhor 
poupança”, veiculada pela TV Globo.

2011
- Mais um ano de crescimento do setor, que fechou 
com 4,3 milhões de participantes ativos e com 
volume superior a R$ 76 bilhões.

2012
- Reedição da campanha “Consórcio, 
sua melhor poupança”, veiculada pela 
Rede Globo de Televisão.

2007
- Editada a cartilha “FGTS + Consórcio 
= Casa própria”, para aprimorar o 
atendimento ao consumidor.
- Constituída Comissão Especial na 
Câmara dos Deputados para apreciar 
o Projeto de Lei referente ao Sistema.
- Implantada ouvidoria para 
administradoras de consórcio, 
determinada pelo Banco Central.

2008
- O Congresso Nacional aprova o Projeto de 
Lei que disciplina o Sistema de Consórcios.  
A Lei nº 11.795 é publicada no Diário Oficial 
da União no dia 9 de outubro.

2005
- Lançada nova cartilha, 
“Consórcio – A Compra 
Inteligente”, para aprimorar o 
atendimento ao consumidor. 
No dia 13 de dezembro, o 
Projeto de Lei que disciplina 
o Sistema de Consórcios é 
aprovado pela Comissão de 
Assuntos Econômicos do 
Senado.

2006
- A Abac lança campanha institucional “Consórcio – O seu poder de 
compra”, veiculada pela mídia impressa e eletrônica.
- Senado aprova o Projeto de Lei referente ao Sistema de 
Consórcios e envia o texto para a Câmara dos Deputados.
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os anos 1970, o consórcio ganhou força em 
todo o País. Na época, a grande procura era 
para a formação de grupos para aquisição de 
veículos, principalmente carros. Os sorteios 

eram acompanhados com grande expectativa pelos 
consorciados, que torciam para que as “bolinhas” 
mostrassem seu número. Quando isso acontecia, 
o contemplado fazia festa, porque poderia ter 
seu veículo de imediato, em uma época em que o 
financiamento de automóveis ainda era muito restrito. 
O Sistema cresceu rapidamente, se diversificou e em 
1991 passou a ser fiscalizado e regulamentado pelo 
Banco Central – um passo importante que foi saudado 
pela Abac em anúncio reproduzido nessas páginas. 
O setor se diversificou, a oferta de bens e serviços 
cresceu e o consórcio tornou-se uma importante fonte 
de acesso a produtos e serviços pelos consumidores. 
E tudo começou com os modestos sorteios...

N

14 Imagens da História
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16 Os Criadores

Dois amigos 
economistas do 
Banco do Brasil, uma 
novidade histórica: 

a origem do 
SISTEMA no País
Dois amigos de faculdade, na Universidade de Brasília (UnB), 
um da primeira turma de economia e outro de processamento 
de dados, ambos funcionários do Banco do Brasil, viviam um 
dilema no início dos anos 60: “Como comprar um automóvel 
em uma época em que não havia financiamento e adquirir um 
carro era para poucos brasileiros?” Depois de muito pensar 
eles encontraram uma solução: criaram o consórcio, algo novo 
e inusitado. 

Luiz Antônio Manzano Ferreira Horta, filho de Luiz Henrique 
Ferreira Horta, um dos idealizadores do consórcio, tem 53 anos, 
é Assessor Pleno da Diretoria de Empréstimo e Financiamento 

Ferreira Horta:  
um  dos fundadores

do Banco do Brasil. Ele recorda com orgulho do “estalo” do pai e 
do amigo.  “Em 1962 um grupo de amigos se reuniu para planejar 
um meio de adquirir, mensalmente, um automóvel. A partir daí 
se formaram grupos de consórcios, cujas características eram 
semelhantes às dos dias atuais. O grupo seguiu a  iniciativa 
daqueles  dois funcionários do Banco do Brasil, cujo desejo era 
adquirir um veículo zero quilômetro”, narra Horta, que prossegue 
emocionado: “Meu primeiro Fusca, ano 1969, branco, placa 
AB 1703, foi tirado em um desses consórcios pelo meu pai e 
repassado a mim quando completei 18 anos”.

Ele recorda que, quando o consórcio nasceu, a Capital Federal era 
uma comunidade em que muitos se conheciam pessoalmente: 
“Em Brasília, muitos funcionários do BB moravam em um mesmo 
prédio e os sorteios eram realizados no pequeno salão. Eu era 
criança e muitas vezes escolhido como o ‘pipoqueiro’ (apelido 
atribuído ao personagem que girava as bolinhas no globo e as 
sorteava), e assistia a todo o desenrolar da invenção tupiniquim 
de puro cooperativismo”, ressalta Horta descontraindo: “Todos 
gritavam ‘Luizinho, sorteia minha pedra aí pelo amor de Deus’. 
Aquilo era uma festa e cada um levava sua cadeira para a 
assembleia, imagina?”.

Em 1965 começou a crescer o interesse pelo consórcio. Com a 
demanda em alta criaram rapidamente uma empresa intitulada 
Fundo Constitutivo de Funcionários para Aquisição do Carro 
Próprio, mas um problema surgiu: funcionários do Banco do 
Brasil não podiam ter empresa em nome próprio. Segundo o filho 
do criador, a solução foi simples: “Meu pai colocou a empresa 
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A imagem ilustra documentos 
históricos do início da fundação do 

consórcio no Brasil.

NASCE UMA EMPRESA

A primeira empresa de consórcios foi 
aberta em nome da sogra de um dos 

fundadores.
Luiz Antônio, testemunha 

ocular da história

no nome da minha avó materna, que assim tornou-se 
empresária. Nesse período, já administravam por volta 
de 700 grupos, uma vitória”, destaca Horta.

A operação era toda manual. Os dois “pais” dos 
consórcios datilografavam tudo e controlavam o fluxo 
dos recursos. “O sonho era que uma instituição financeira 
séria incorporasse a invenção. Eles queriam inibir que a 
criação de algo tão importante para eles fosse utilizada 
por pessoas mal-intencionadas”, conta Horta.

O tempo passou e, em abril de 2003, o Banco do 
Brasil lançou seu primeiro grupo de consórcios. “Foi 
a materialização de um sonho de uma vida, mais que 
isso, um projeto vencedor que entrara para a história no 
mercado financeiro nacional. Quase 40 anos depois eu 
participei também desse momento histórico que ajudou 
no processo de inserção do Sistema no Banco do Brasil,  
diz Horta.

Ao longo desses anos, o Sistema de Consórcios permitiu 
que milhões de pessoas tivessem acesso ao consumo. 
“Eu vejo a linha histórica, que vai do surgimento do 
Sistema até os dias atuais, como algo que se solidificou, 
tende a crescer e a permanecer como vitorioso. Foi um 
projeto alvissareiro, que entrou para a história do Brasil 
como modalidade eficiente de ampliação patrimonial 
das famílias brasileiras. Os dois pioneiros acertaram na 
criação e materializaram um grande sonho de uma vida. 
Vencemos a batalha que beneficia o consumo consciente 
das famílias brasileiras”, comemora Horta.

Os Criadores 17
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A vida do advogado Seme Arone está diretamente ligada 
à história dos consórcios no Brasil. Em 1962, aos 24 anos de 
idade, ele fez parte do primeiro grupo a formar um consórcio no 
País, ao lado de colegas do Banco do Brasil. Mais ainda: Seme 
foi a primeira pessoa a tirar um carro, um Gordini, fabricado 
pela Willys, utilizando o Sistema, depois de ter sido sorteado. 
Desde então, ele se transformou em fervoroso adepto do setor: 
“Comprei um carro para cada um dos meus seis filhos utilizando 
consórcios”, conta.

Ele recorda que o primeiro grupo de consórcio do Brasil foi 
formado por funcionários do Banco do Brasil, por dois motivos: 
o financiamento era escasso e para comprar um carro, na 
época, era quase sempre necessário pagar um ágio. “Decidimos, 
então, ir às montadoras e pedimos para que o carro fosse 
faturado diretamente para o consorciado”, lembra Seme Arone. 
“Conseguimos convencer as fábricas, apesar de o Sistema estar 
em fase de implantação. Naquele tempo, tínhamos algum prestígio 
porque éramos funcionários do Banco do Brasil, um emprego que 
era quase sinônimo de estabilidade e de bom salário”.

Como se tratava do primeiro grupo de consórcio do país, não havia 
regulamentação para o setor e era tudo feito na base da confiança, 
“do fio de bigode”, rememora Seme. No entanto, a  novidade não 
prosperou de imediato, recorda o pioneiro: “Quando lançamos a 
proposta nada menos que 150 pessoas se disseram dispostas a 

formar o grupo. Mas no momento de fazer o estatuto, ficaram 
apenas 22. Muitos consideravam que aquilo era uma aventura 
e tiveram receio. O tempo mostrou, no entanto,  que estávamos 
certos”.

Os pioneiros que formaram o primeiro grupo fundaram, a  
seguir, a Sociedade Cooperativa Laluz, e a partir dela brotaram 
outras administradoras de consórcio. A sociedade original 
acabou sendo vendida para o Consórcio Almeida Prado, que foi 
um dos maiores do setor.

Seme Arone diz que o primeiro grupo de consórcio não cobrava 
taxas: “Era tudo feito e administrado por nós, ou seja, pelos 
funcionários do Banco do Brasil que tomaram a iniciativa”. 

Segundo ele, outras marcas passaram a utilizar consórcios, 
como dois outros modelos da Willys (Dauphine e Aero-Willys), 
um da Ford (Corcel), e o Simca Chambord. Mas o Fusca era 
o preferido: “Na época do começo do Sistema, em cada 10 
carros, 9 eram Fusca. Essa situação se refletiu também nos 
Consórcios”. 

Na época citada por Seme, o carro da Volkswagen era o mais 
barato e custava cerca de 500 mil cruzeiros. É difícil atualizar 
esse valor depois das várias moedas adotadas no período de 
inflação alta, mas para se ter um parâmetro o salário mínimo, 
em 1962, era de 13.440 cruzeiros.

“Não poderíamos imaginar que nosso grupo seria a origem de 
um Sistema do tamanho e da importância que os consórcios 
têm hoje”, reconhece Seme, 74 anos de idade. 

“Foi um salto e tanto, que 
comprovou que nossa ideia era 
boa e poderia se transformar – 
como aconteceu – em um dos 
maiores incentivos ao consumo 
no Brasil”.

NO COMEÇO,

“FIO DE BIGODE”
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No ano de 1960, a indústria automobilística ganhava força 
no Brasil. De olho na possibilidade de comprar um carro 
fabricado no País, Gustavo Alvim e um grupo de colegas que 
trabalhavam na agência do Banco do Brasil do bairro da Lapa, 
em São Paulo, começaram a debater: de que maneira adquirir 
um veículo num cenário econômico em que o crédito era tão 
escasso?

As conversas prosseguiram por dois anos, enquanto o 
grupo buscava alternativas para alcançar sua meta. Alvim, 
atualmente vice-reitor da Unimep, recorda que “foi preciso 
colocar a cabeça para funcionar e ficar atento a tudo o que 
ocorria”. Foi nesse processo que eles ficaram conhecendo as 
cooperativas habitacionais da época e se estimularam a fazer 
algo semelhante. Ele afirma: “Esse foi o embrião para formar 
um consórcio, considerado na ocasião como uma aventura. 
Não havia nada semelhante e como era uma ação entre amigos 
não tinha regras”.

O ineditismo não assustou os idealizadores do primeiro 
consórcio, que começou a funcionar em 1962. Foi um sucesso. 
Logo depois de entregue o primeiro carro, todos queriam entrar 

no grupo. “Mas não era possível incorporar mais pessoas e a 
solução foi formar outro grupo, em uma cooperativa batizada 
de Laluz, porque muitas pessoas interessadas eram da agência 
do bairro da Luz do Banco do Brasil”, conta Alvim.

A onda de interessados em consórcio despertou a atenção 
de várias outras pessoas e muitos grupos se formaram, nos 
anos seguintes. Um dos entusiastas do Sistema foi o então, 
poderoso ministro da Fazenda, Antonio Delfim Netto. Gustavo 
Alvim relembra que um amigo, que morava com ele, quando 
estudante, foi aluno de Delfim Netto e levou para o ministro 
várias informações sobre os consórcios. “Delfim ‘comprou’ 
a ideia, o que ajudou a aumentar o número de pessoas 
interessadas em comprar carros via consórcios, já que ele era 
um ministro com muito poder e prestígio”.

Nessa época, Alvim tinha sido transferido para Piracicaba 
(onde reside até hoje), como funcionário do BB, e levara consigo 
a vontade de formar grupos de consórcio: “Logo consegui 
montar um grupo com 100 funcionários. Enquanto isso,  o 
Sistema conquistava mais e mais pessoas por todo o país. Eu 
mesmo tirei um Fusca pelo consórcio”, cita Alvim.

Cooperativa
foi o 
embrião

Gustavo Alvim
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Testemunha e participante ativo da criação e do desenvolvimento 
do Sistema de Consórcios, desde as primeiras etapas de sua 
trajetória, Stefan Ritschel Filho, 73 anos, afirma que o setor 
mostrou força insuspeitada para os que acompanharam sua 
criação, em 1962. “Sou testemunha de que o consórcio sobrevive 
às intempéries financeiras e, nos dias atuais, continua em pleno 
desenvolvimento”, constata Ritschel, atualmente membro do 
conselho deliberativo da Disal. 

A história de vida desse economista está ligada, intrinsecamente, 
ao desenvolvimento do consórcio no país. Nascido em São 
Caetano do Sul, Ritschel Filho ingressou  no Super Consórcio 
Willys - o primeiro organizado por montadoras, neste caso 
a Willys-Overland, adquirida pela Ford, em 1969. “Naquele 
momento organizamos o primeiro consórcio de montadoras 
que, posteriormente, se transformaria no primeiro Consórcio 
Nacional Ford. Foi uma grande experiência profissional  nessa 
administradora, que existe até hoje”, destacou ele. 

Em 1976, Ritschel  viu-se frente a um novo desafio: a Volkswagen 
do Brasil também entendeu que era hora de atuar em consórcio, 
uma vez que a modalidade estava em pleno desenvolvimento no 
mercado interno. “Encampei essa nova oportunidade e dessa 
forma ajudei na implementação dessa operação. Passei a ser um 
dos organizadores dos consórcios da Volkswagen”, ele explica.

Na década de 1980, o economista presenciou um acordo entre 
Volkswagen e Ford, que formariam um gigante teoricamente 
imbatível no mercado, a Autolatina. Integrando as fábricas e 
operações das duas empresas, a ideia era compartilhar os 
custos e potencializar os pontos fortes de cada uma. 

A estratégia de fusão (que acabou sendo desfeita sete 
anos depois)  teve relação com o momento que a indústria 
automobilística brasileira vivia, com a retração de mercado 
interno e tímida participação das montadoras brasileiras no 
mercado internacional. “Em seguida, a Rede de  Concessionários 
Volkswagen entendeu que era seu momento, ou seja, investir 
na montagem de seu próprio negócio no setor de consórcios, 
independentemente de montadoras”. Ritschel lembra que 
novamente encarou um desafio: “Fui contratado pela  Assobrav 
(Associação Brasileira de Distribuidores Volkswagen) para 
organizar essa nova empresa, que entrou no ar em 1988 e 
comemorará 25 anos em 2013. Foi mais uma tarefa cumprida”.

O acúmulo de experiências vivenciadas ao longo do tempo e a 
evocação de memórias a elas relacionadas constituem-se em 
referências para avaliar a segurança do Sistema de Consórcios. 
“Participei  da regulamentação da legislação sobre consórcios 
desde o tempo em que o setor era supervisionado pela Secretária 
da Receita Federal do Ministério da Fazenda. Por causa da minha 
experiência, fui convidado para colaborar no desenvolvimento 
da legislação que regulamenta a matéria.  Digo com propriedade 
que temos atualmente total segurança na relação entre clientes 
e administradoras”.

Em relação ao futuro do setor, o economista acredita na solidez 
contínua do Sistema de Consórcios. “Durante todo esse período 
assistimos às mais diversas oscilações, e o consórcio sobreviveu 
em todos esses momentos. A modalidade é uma compra 
planejada, mais que isso, uma forma inteligente de poupar. O 
consórcio sempre terá o seu espaço e continuará avançando 
diante de qualquer cenário”, finaliza Ritschel Filho.

Lembranças do 
1° consórcio

1980 Um dos primeiros anúncios da Disal

Stefan Ritschel Filho
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Em 1964,  o Sistema de Consórcios ainda engatinhava, mas 
Vittorio Primo Rossi decidiu apostar no setor. Na época, ele 
era dono de uma concessionária de veículos Volkswagen 
e resolveu criar a administradora de consórcio, como apoio 
à comercialização de veículos da marca. “Foi uma feliz 
coincidência”, recorda. “Os revendedores da época sabiam 
da importância de contar com a sustentação de uma carteira 
para garantir seus negócios, ao mesmo tempo em que havia 
escassez de financiamentos”.

Mas nem tudo foram rosas. Primo Rossi lembra que o 
Sistema enfrentou dificuldades no início de suas atividades, 
principalmente pela falta de regulamentação: “Havia 
insegurança por parte dos potenciais cotistas”, relembra. 
“Fizemos um trabalho de corpo a corpo, como outras 
administradoras da época, mostrando as vantagens do 
Sistema. Os sorteios eram feitos na própria loja de carros. 
Felizmente,  o setor foi ganhando força, os participantes 
passaram a comunicar as vantagens aos amigos e parentes 
e os consórcios cresceram. Não se poderia imaginar na época 
que, cinco décadas depois, o Sistema teria tanta importância 
para o consumo e para a economia brasileira”.

Essa força fez com que o setor atravessasse períodos difíceis, 
como os planos econômicos dos anos 1980, e também os 
ajustes que tiveram que ser feitos com a liquidação de grupos 
importantes que faziam parte do Sistema.  Primo Rossi lembra 
principalmente do que aconteceu em 1999, quando o Consórcio 
M, formado pela fusão dos consórcios Mappin e Mesbla, foi 
liquidado: “Eram mais de 50 mil cotistas que participavam 
de 438 grupos, grande parte deles já contemplados. No total, 
havia cerca de 3 mil bens a serem entregues. Em uma situação 
delicada como essa, o setor tomou uma decisão importante: 
adotar uma solução de mercado. Conseguiu mostrar ao 
governo que a melhor solução era fazer uma concorrência 
para que uma empresa assumisse o Consórcio M.”

O governo aceitou a sugestão e o Grupo Rossi  foi um dos que 
entraram na concorrência. Ganhou a disputa e bens como 
automóveis, motocicletas, eletrodomésticos e imóveis foram 
entregues em menos de oito meses. Além disso, assumiu 
o compromisso de alongar em até 20 meses o prazo de 
existência dos grupos. Quatro anos depois, o grupo entrou em 
nova licitação e adquiriu a carteira do Consórcio União, dos 
Revendedores Autorizados Volkswagen do Estado do Rio de 
Janeiro, que tinha cerca de 5 mil clientes. Em 2004, o Banco 
Central homologou a transferência da Carteira de Consórcio 
Nacional ABC, de Minas Gerais, para a Primo Rossi.

No entendimento de  Vittorio Primo Rossi, essas aquisições 
demonstraram que o setor conseguia agir nos momentos de 
dificuldade. Mas ele considera que os consumidores são os 
que mais ganham com o crescimento do Sistema: “O consórcio 
permite que os consumidores construam ou ampliem seu 
patrimônio pessoal, familiar ou empresarial de forma mais 
econômica e consistente. Além disso, aumenta a inclusão 
social na medida em que permite a aquisição de bens móveis, 
imóveis e serviços por praticamente todas as classes sociais”.

“Os revendedores da época 
sabiam da importância de 
contar com a sustentação de 
uma carteira para garantir 
seus negócios, ao mesmo 
tempo em que  
havia escassez de 
financiamentos”.

Vittorio Primo Rossi

Surpresa 
com o salto



Em 1966, Waldemar de Oliveira Verdi formou o primeiro 
consórcio do grupo comercial que comandava. Era o início das 
atividades da Rodobens, que se tornou uma das líderes do setor, 
a partir daquele grupo interessado em adquirir caminhões da 
marca Mercedes-Benz utilizando o novo Sistema. “Não foi fácil 
formar esse primeiro grupo”, recorda Verdi, um dos pioneiros do 
setor. “Na época havia pouco entendimento sobre os consórcios. 
Mas achamos que era interessante, insistimos com os potenciais 
cotistas e fechamos o primeiro grupo. E nunca mais paramos”.

A partir de São José do Rio Preto, cidade do Interior de São 
Paulo, “seu” Waldemar (como é conhecido no Sistema) expandiu 
a administradora para todo o País, começando por municípios 
próximos. “Fomos aos concessionários de Barretos, Olímpia, 
Catanduva e várias outras localidades, para levar o conceito do 
consórcio”, recorda. “Para nossa satisfação houve rápida e grande 
aceitação, e depois de algum tempo o valor das concessionárias 
passou a ser calculado tendo como base o número de bens que 
ela iria entregar via consórcio”, afirma.

Na onda da expansão, a Rodobens decidiu ousar, como fizeram 
outras administradoras. “Seu” Waldemar conta que seu grupo 
lançou um consórcio de carros da marca Landau, da Ford, o 
veículo brasileiro de luxo da época (final dos anos 1960).

Outras administradoras também tiveram rápido sucesso no 
período de implantação do Sistema e animaram-se a partir para 

a oferta de novos bens. Logo se formou a consciência de que 
seria necessário criar uma entidade do setor. Nascia a Abac, em 
1967. Sua primeira associada foi a Rodobens. “Sentimos que era 
preciso ter uma representatividade já que o Sistema crescia e 
as administradoras se expandiam e diversificavam a oferta. A 
Abac, desde o início, cumpriu esse objetivo, enfrentando todas 
as dificuldades como a instabilidade econômica e restrições por 
parte do governo”, rememora Waldemar Verdi.

Na época, o setor estava regulado pela Receita Federal e havia 
muitos entraves às iniciativas das administradoras. Uma delas, 
era a restrição geográfica de atuação das empresas, que, por 
um período, deveriam se restringir aos seus municípios sede. 
Foi nessa época que o setor começou a mostrar uma de suas 
marcas: a criatividade. “Como tínhamos área de atuação limitada, 
decidimos começar a fazer assembleias pela televisão”, recorda 
Waldemar Verdi. “Fomos os primeiros usuários da TV Executiva da 
Embratel, que era a estatal do setor de telecomunicações naquele 
período. Fazíamos as reuniões a partir da sede da Embratel, no 
Rio de Janeiro, e transmitíamos para todo o território brasileiro. 
A Receita aceitou essa solução e fizemos, então, a primeira TV 
Executiva do país”.

O Sistema continuou a se expandir e a diversificar a oferta. 
Começaram a ser oferecidos produtos como máquinas agrícolas, 
eletroeletrônicos e até passagens aéreas. “E também conseguimos 
sucesso, mais tarde, com os consórcios de imóveis”, lembra Verdi.

UMA
HISTÓRIA
dE INovAçõES

“Sentimos que era preciso ter uma representatividade, já 
que o Sistema crescia e as administradoras se expandiam 
e diversificavam a oferta. A Abac, desde o início, cumpriu 
esse objetivo, enfrentando todas as dificuldades como a 
instabilidade econômica e restrições por parte do governo”.

Waldemar de Oliveira Verdi
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Com a “febre” dos planos econômicos, a partir do Plano 
Cruzado, em 1986, toda a economia brasileira passou 
por dias conturbados, incluindo o Sistema de Consórcios. 
“Seu” Waldemar tem lembrança marcante, por exemplo, 
do Plano Collor, em 1990, quando quase todos os recursos 
de pessoas e empresas foram congelados: “Estava 
em uma convenção da Valmet, fabricante de máquinas 
agrícolas, em Salvador, quando recebi um telefonema 
desesperado. Do outro lado da linha, veio uma voz aflita 
dizendo: ‘Venha para São Paulo, por favor, o mais rápido 
que puder’. Fui ao aeroporto tentar pegar um voo, mas 
só consegui viajar de madrugada. Cheguei cedinho a São 
Paulo, e procurei tranquilizar a todos lembrando: ‘Essa 
não é a primeira dificuldade, nem será a última’. Estava 
muito preocupado, é claro, mas não podia aumentar a 
tensão naquele momento tão delicado”.

Foi um período em que o Sistema teve intenso contato 
com o governo federal, na busca de minimizar o impacto 
do congelamento. “Vivíamos em Brasília”, conta Waldemar 
Verdi, que participou de dezenas de reuniões ao lado das 
administradoras e da Abac para levar às autoridades as 
reivindicações do setor e mostrar como funcionavam os 
consórcios.

Esse trabalho tornou-se menos espinhoso a partir 
de 1991, segundo “seu” Waldemar, depois que uma 
Medida Provisória passou da Receita Federal para o 
Banco Central a responsabilidade pela normatização e 
fiscalização do Sistema. Ele afirma que o BC, embora a 
princípio não conhecesse o funcionamento do setor, criou 
um canal de diálogo constante com os consórcios e a 

Abac. “Essa mudança foi muito positiva”, assegura Verdi. 
“O Banco Central sempre conversava conosco, ouvia 
nossos pedidos e considerações. Em 1997, por exemplo, 
o BC baixou uma norma que ao mesmo tempo normatizou 
o Sistema e deu liberdade para as administradoras”.

O diálogo com o governo chegou a um ponto que, depois de 
muito batalhar pela aprovação dos consórcios de imóveis, 
o setor teve sucesso na empreitada.  Em março de 1989, 
o então ministro da Fazenda, Mailson da Nóbrega, ouviu o 
pleito das administradoras e ao final da reunião chamou 
um funcionário e disse: “Quero que você ouça o que o 
‘seu’ Waldemar tem a dizer sobre consórcio de imóveis e 
autorize o funcionamento”. Ordem dada, ordem cumprida. 
Mailson assinou a Portaria 18, aprovando, finalmente, 
aqueles consórcios, no último dia dele no governo.

O tempo passou, o Sistema foi se fortalecendo e se 
diversificando, sob o olhar satisfeito de Waldemar Verdi. 
Em meio às oscilações, ele assistiu a toda a tramitação e à 
aprovação da Lei dos Consórcios (nº. 11.795), viu a oferta 
de bens e serviços se diversificar e, hoje, aplaude o atual 
estágio de fortalecimento do setor: “Estamos crescendo e 
tendo credibilidade. Atualmente é possível adquirir quase 
tudo via consórcio – de bens, como carros, a serviços 
variados. Há até quem use o consórcio para pagar a festa 
de casamento. Esse patamar foi alcançado graças ao 
esforço conjunto de todos os que formam nosso Sistema. 
E continuamos a trabalhar para que os consórcios 
ganhem a cada dia mais força e importância no Brasil”.
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Desde a década de 1960, quando 
acompanhava familiares em 
assembleias de consórcios, Dorival 
Zanetti convive e atua no Sistema. 
Na época o setor engatinhava, mas já 
havia três consórcios na Zona Oeste de São Paulo. Com o passar 
do tempo, o vínculo tornou-se mais forte – Zanetti passou a 
trabalhar no Consórcio Nacional Ford, depois que a montadora 
encampou a Willys, que, na época, atuava no Brasil.

“Desde o começo senti que o setor era forte e tinha potencial para 
crescer ainda mais”, lembra Zanetti. “Apesar de resistências da 
alta gerência da Ford, que queria desfazer o consórcio na época 
da compra da Willys, essa área ganhou ainda mais força e  chegou 
a ter 4 mil grupos. De  uma produção média de 15 mil veículos, a 
montadora negociava entre 8 mil e 9 mil via consórcio”.

Mais tarde, na década de 80, ele se transferiu para o Consórcio 
Nacional Fiat e passou a ter participação ainda mais ativa na 
Abac. Na ocasião, o setor era regulamentado pela Receita Federal 
e vivia “amarrado”, na definição de Zanetti: “As administradoras 
precisavam renovar a autorização de funcionamento todos os 
anos, uma burocracia que atrapalhava bastante”.

No mesmo período, começaram a se formar os grupos de consórcio 
para eletroeletrônicos com destaque para os videocassetes, que 
estavam sendo lançados no Brasil no início dos anos 1980. A 
Sharp decidiu formar um consórcio para vender esses aparelhos, 
que custavam na época mais de mil dólares.  Zanetti participou da 
montagem desse consórcio, que foi um sucesso: “A Sharp vendeu 
tanto videocassete via consórcio que até faltava aparelho para 
entregar — era preciso recorrer a produtos de outras marcas”.

Mas nem tudo foi um mar de rosas. Em 1986 veio o Plano Cruzado, 
os preços foram congelados e vários produtos “sumiram”, o que 
provocou atrasos na entrega de bens pelo Sistema. Dali por diante 
sucederam-se planos econômicos, a maioria deles com medidas 
prejudiciais aos consórcios. “O setor se sentiu desorientado 
diante de tanto vaivém e houve movimentos para criar 
entidades específicas, como dos consórcios de montadoras, de 
eletroeletrônicos e de administradoras independentes”, recorda 
Zanetti. “Era uma reação às ‘loucuras’ dos planos econômicos. 
Mas o bom senso prevaleceu e em 1994 decidiu-se pela união de 
suas intenções, tendo a Abac como associação representativa de 
todos os segmentos”.

A partir da união o setor se fortaleceu, intensificou seu trabalho 
junto às autoridades e, em 1991, passou a viver um melhor 
momento depois que o Banco Central se transformou no regulador 
do Sistema. Naquela altura, os consórcios se diversificaram, 
passaram a oferecer motos, e, em pouco tempo, a entregar de 

35% a 40% da produção desses 
veículos.

“A diversificação ficou ainda 
maior”, relembra  Zanetti, “quando 

foi autorizada a constituição de consórcios para imóveis, que 
tiveram impulso principalmente a partir do ano 2000. Entretanto 
a expansão só aconteceu porque o Banco Central atuou em linha 
com os interesses dos consorciados e do Sistema. Em 1997, 
por exemplo, liberou prazos, taxas de administração e formato 
dos grupos, o que deu origem a um novo consórcio, bastante 
competitivo. O resultado foi uma disparada do setor, que hoje 
atende quase 5 milhões de pessoas”, contabiliza ele.

Porém, para alcançar este nível, as administradoras priorizaram 
também a força de vendas. “Consórcio é um produto a ser 
vendido, não comprado”, afirma Zanetti, que atualmente é diretor 
da Framar Conseguro Corretoras. “Nenhum consumidor sai 
de casa pensando que vai comprar um consórcio. Daí o papel 
fundamental desempenhado pelas equipes de vendas, que foi 
plenamente entendido e incentivado pela Abac. A entidade criou 
cursos e os levou às várias regiões do Brasil, proporcionando 
aperfeiçoamento aos profissionais e às empresas”.

Conhecedor desse histórico, Zanetti está otimista quanto ao 
futuro do Sistema. “Há 40 anos ouço falar que os consórcios não 
vão sobreviver. A realidade mostra o oposto. Com a criatividade 
demonstrada pelo setor, aliada à expansão e à segurança jurídica, 
e diante da uniformidade operacional proporcionada pela nova 
legislação, o Sistema ainda tem muito a crescer”.

UMA Paixão 
de família

Dorival Zanetti

Inovação, uma marca dos consórcios.
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Uma frase atribuída ao  economista, 
professor e ex-ministro  Delfim Netto nos 
anos 1970 marcou o Sistema: “Consórcio, 
maravilhosa invenção brasileira”. Luiz 
Fernando Savian, que naquela época já 
atuava no setor e participava do Comitê 
de  Comunicação da Abac, enxergou nessa 
afirmação uma oportunidade única para 
divulgar os consórcios: “Providenciei 
adesivos verdes e amarelos estampando 
a frase do Delfim. Foi impactante como 
divulgação positiva”, ressalta ele.

Essa é uma das recordações de Savian, 
que faz parte do setor de consórcios 
desde os seus primeiros anos. Ele 
chegou à cidade de São Paulo em 1968, 
vindo do interior  para trabalhar no 
Clube Banespa, no qual teve contato 
com o então embrionário Sistema: “Lá 
conheci amigos que trabalhavam com 
meu irmão no Banco Banespa  e já 
administravam um consórcio informal  
interno. Eles foram ao clube propor 
uma parceria para venda de cotas aos 
associados  do Clube Banespa. O  negócio 
era intitulado  de Banescar, que depois 
virou Consórcio Remaza (uma junção dos 
sobrenomes dos fundadores).  Na ocasião  
me fizeram uma proposta de trabalho 
que incluía deixar o Clube Banespa. Topei, 
mesmo tendo um salário menor. Encarei 
o desafio porque acreditava que ali estava 
nascendo um grande negócio e uma 
grande oportunidade de trabalho”, afirma 
Savian.

A aposta começou a dar certo, o número 
de interessados cresceu e todos os 
fundadores do Consórcio Remaza 
precisaram sair do banco para administrar 
aquele negócio promissor. “No inicio 
era tão ‘artesanal’ que eles (os amigos) 
não cobravam taxa de administração. A 
única condição era de que os primeiros 
automóveis sorteados fossem deles”, 
garante Savian.

Surgiam naquele momento, na década de 
70, os primeiros movimentos de  formação 
de administradoras de consórcios, como a 
que havia nascido entre os funcionários 

do  Banco do Brasil. Os amigos do Banespa  
perceberam uma oportunidade, alugaram 
uma pequena sala na Rua Maria Paula, 
62, cj 71, e iniciaram as vendas fora do 
Banespa.” Foi aí que iniciei, ajudando a 
formar a primeira equipe de vendas e 
desenvolvendo uma grande experiência 
de vida”, enfatiza Savian.

Naquele tempo existiam alguns tipos de 
consórcio, como o tradicional, e, na esteira 
de oportunidades, também surgiram os 
fundos mútuos. “O consórcio tradicional 
era como o de hoje, mas o comprador ficava 
vinculado ao grupo até o final e todo mundo 
pagava o preço  médio, não importando a 
época e o modo  da contemplação. Se você 
dava lance, logicamente pagava mais que  
o preço médio e recebia dinheiro de volta 
no final do grupo; e quem pagava menos 

completava o valor”. Já os fundos mútuos, 
que operavam com o mesmo apelo dos 
consórcios, tinham outro funcionamento, 
segundo Savian: “Os interessados 
entravam em grupos com prazos e 
números de pessoas indefinidos, nos 
quais  era possível até antecipar parcelas. 
Os fundos  arrecadavam muito mais que 
os consórcios, em consequência das  
antecipações de parcelas e formavam um 
‘bolo’ de dinheiro. Mas aquela alternativa 
acabou se tornando uma arapuca para 
beneficiar oportunistas”, segundo ele.

Esse quadro dificultou o desenvolvimento 
dos consórcios  tradicionais  e sérios.  “Foi 
uma época em que ficamos vulneráveis. 
Estava muito difícil vender, até porque você 
precisava explicar ao consumidor que o 
seu produto não era igual ao fundo mútuo. 
Começou aí o movimento reivindicatório de 
uma lei que regulamentasse o setor, bem 
como o movimento de criação da Abac, a 
entidade da qual tenho o orgulho de ser 
presidente regional”, ressalta Savian, que 
continua: “No final de 1971, a Lei n º 5.768 

regulamentou a distribuição gratuita de 
prêmios, mediante sorteio, vale-brinde 
ou concurso, a título de propaganda, 
estabelecendo normas de proteção à 
poupança popular. Fomos enquadrados na 
mesma lei que regularizava o pagamento 
antecipado, sendo que tal regulamentação 
melhorava o cenário, sob a forma de  um 
dispositivo geral e não específico do setor. 
Todavia, os que atuavam nessa modalidade 
eram obrigados,  todos os anos, a renovar 
sua permissão; fato que acabou por 
concretizar moralidade e regulamentação. 
Trouxe certo alívio”, explica Savian.

Em razão da Lei 11.795/2008, que 
regulamenta as relações econômicas 
do setor de consórcio à luz do Código 
de Defesa do Consumidor, a nova 
dinâmica do processo de contratação no 

segmento ganhou força. O consórcio, 
como  alternativa para aqueles que 
preferem não se comprometer com 
financiamentos bancários, obteve 
ainda mais segurança no processo de 
contratação junto às administradoras. O 
dispositivo é a última mudança jurídica 
que emerge em termos de proteção e 
regulamentação do Banco Central ao 
segmento, esclarece o dirigente.

Nem as turbulências causadas pelos 
sucessivos planos econômicos a que 
o Sistema foi submetido impediram 

que os consórcios crescessem e se 
consolidassem, afirma Savian. “O Sistema 
tem capacidade de resolver seus próprios 
problemas, prova que venceu todas 
as dificuldades vivenciadas pelo País.  
No Plano Cruzado, por exemplo, você 
tinha salários e preços congelados para 
combater a inflação, mas, na prática,  não 
funcionava. Aí  deram 80% de aumento 
nos carros,  um golpe de misericórdia que 
poderia acabar com o setor. No entanto, 
surgiu uma alternativa: alongamento de 
prazos para compensação dos aumentos 
de valores e rateio de saldo de caixa para 
recomposição dos saldos dos grupos”.

Em relação ao futuro, Savian está otimista, 
uma vez que os consórcios têm mostrado 
flexibilidade para atuar em diferentes 
cenários: “Se os juros despencarem o 
Sistema se ajusta — ou amplia o prazo 
para a parte da população que não tem 
acesso ao financiamento, ou trabalha sua 
taxa de administração. Enfim, consórcio 
continua sendo a maravilhosa invenção 
brasileira”.

Luiz Fernando Savian
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“V i v e n d o 
as mudanças”
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Participante ativo do Sistema de Consórcios há décadas, Reinaldo 
Bertini garante que o setor teve especial impulso depois que o 
Banco Central incorporou a normatização e a fiscalização dos 
consórcios, em 1991. “Com o BC, adquirimos segurança e liberdade 
para usar nossa criatividade. Ainda mais, porque o banco sempre 
ouviu o setor, o que permitiu que as administradoras passassem 
a viver em ambiente regulado, mas sem amarras”, afirma Bertini, 
atualmente diretor do Consórcio Araucária, no Paraná.

Ele conta que em seu estágio inicial, a partir da formação do 
primeiro consórcio em 1962, o Sistema trabalhou principalmente 
junto com a indústria automobilística, “setor que ajudamos 
a consolidar”. Entre dúvidas e certezas, atravessando vários 
momentos turbulentos da economia brasileira, os consórcios 
acumularam prestígio e se expandiram, inclusive quanto à oferta 
de outros bens aos consumidores. No entanto, na avaliação de 
Reinaldo Bertini, em função do crescimento ficava cada vez mais 
clara a necessidade de normatizar e fiscalizar o Sistema de forma 
mais adequada e em consonância com as reivindicações das 
administradoras.

“No Banco Central tivemos abertura para que adotássemos 
a autorregulamentação, em sintonia com as premissas da 
autoridade regulatória”, afirma Bertini. “Já que tínhamos também 
perfeita sintonia entre as administradoras e a Abac, o Sistema se 
fortaleceu, não permaneceu engessado e pôde partir para uma 
etapa de crescimento que perdura até hoje”, sustenta ele.

Assim sendo,  os consórcios conseguiram enfrentar com sucesso 
um ambiente econômico cheio de incertezas. “É impressionante 
que o Sistema tenha passado por todas as dificuldades e 
permaneça sólido. É outra prova de que o empresário brasileiro 
é o mais eclético do mundo e que os consórcios conseguiram se 
adaptar às novas situações, apesar das várias turbulências que 
enfrentaram”, comenta o executivo.

Bertini reconhece que “não foi fácil para o Sistema enfrentar 
aqueles percalços, que incluíam a hiperinflação e juros 

estratosféricos, sobretudo em um país que não tem a cultura de 
poupança. Porém, conseguiu se firmar “e o brasileiro entende,   
cada vez mais, que essa opção comercial é supervantajosa para 
aquisição de um bem”.

Ao se expandir, o Sistema passou a atender vários segmentos de 
bens e várias faixas de renda. “Os consórcios não se destinam 
apenas às pessoas de renda mais baixa”, analisa Reinaldo Bertini. 
“Criamos opções e oferecemos bens com valores que alcançam 
mais de R$ 500 mil, no caso de imóveis. E o sucesso do setor 
continua”.

A avaliação faz com que Bertini seja otimista quanto ao futuro do 
setor. Para ele, é pouco provável que os consórcios paralisem sua 
marcha de crescimento e expansão: “O que poderia atrapalhar 
seria o endividamento excessivo da sociedade brasileira, somado 
a uma presumível inadimplência. Mas é pouco provável que o 
Brasil viva um quadro semelhante. De qualquer forma, o consórcio 
é sempre visto como uma solução, mesmo quando acontecem 
crises”.

Por outro lado, Reinaldo Bertini elogia as iniciativas de várias 
administradoras no sentido de se associarem para ganhar escala: 
“O Sistema está adotando o compartilhamento de operações, para 
maximizá-las e minimizar custos. O novo modelo de negócios é 
positivo, porque ajuda a criar escala. São associações de marcas 
com administração profissional, que dão agilidade e multiplicam 
as possibilidades do setor”.

A onda associativa, assegura Bertini, vai significar também melhor 
atendimento aos consorciados: “O leque de bens e serviços 
oferecidos pelos consórcios é cada vez mais amplo e essa 
situação faz com que seja impossível para uma administradora de 
pequeno porte trabalhar isoladamente com o portfólio completo 
de produtos para atender aos clientes. Associando marcas, as 
ofertas se viabilizam e o consumidor encontra novas alternativas 
para optar pelo consórcio”.

À  P R O V A 
D E  C H O Q U E
Um reconhecimento ao trabalho do Sistema.



O Congresso Nacional de Administradoras de Consórcios 
(Conac) chegará em 2013 à 35ª edição, como uma das maiores 
tradições do setor. O evento, que a cada ano conta com mais 
participantes, reúne todos os segmentos do Sistema. Além 
do congraçamento entre eles, o congresso serve como palco 
para debates, ao mesmo tempo que oferece informação sobre 
economia, administração de empresas, legislação e entre outros 
temas, uma forma de manter a todos atualizados em relação ao 
próprio setor e ao cenário econômico do País.

O Conac é um evento itinerante, que depois de percorrer várias 
regiões do Brasil, e, inclusive, ter sido sediado em um navio, 

cruzou fronteiras para ser realizado em 2012 pela primeira vez 
fora do País, em Punta del Este, no Uruguai.

A história do Conac começou em 1974, quando na cidade de São 
Paulo reuniu em um Seminário somente os administradores 
filiados à Abac. Na segunda edição o congresso aconteceu em 
Poços de Caldas, Minas Gerais. Aquele formato foi mantido até 
1992, quando a entidade abriu espaço para que as empresas que 
tinham negócios com o Sistema pudessem patrocinar e apoiar 
os congressos. Estava lançada a semente para a ExpoConac, 
que chegou à 19ª edição em 2012, permitindo que as empresas 
contem com estandes durante o congresso e apresentem 

CONAC uma tradição que se renova
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Desde sua criação o Conac tem sido um evento dinâmico, 
realizado em várias cidades do Brasil, assim como uma vez 
em um navio, e outra no Uruguai, em 2012. Veja abaixo os 
locais em que se sediou:

- São Paulo: 1974, 1984, 2000, 2006, 2007 e 2008
- Poços de Caldas, Minas Gerais: 1975
- Brasília: 1976 e 1990
- Belo Horizonte, Minas Gerais: 1981 e 1997
- Curitiba, Paraná: 1982 e 1995
- Salvador, Bahia: 1983, 1991 e 1999
- Fortaleza, Ceará: 1985 e 1998
- Canela, Rio Grande do Sul: 1986 e 1994
- Rio de Janeiro:  1987
- Navio Enrico C: 1988
- Recife / Porto de Galinhas, Pernambuco: 1989 e 2003
- Maceió, Alagoas: 1993
- Florianópolis, Santa Catarina: 2001
- Campinas, São Paulo: 2002 e 2010
- Atibaia, São Paulo: 2004
- Foz do Iguaçu, Paraná: 1992, 2005 e 2011 
- Guarujá, São Paulo: 2009
– Punta del Este, Uruguai: 2012

DESbRAVANDO O bRASIl 
E TAMbéM O ExTERIOR.

suas ofertas de produtos e serviços para 
as administradoras. Para Paulo Roberto 
Rossi, presidente executivo da Abac,  “os 
expositores lançam e consolidam produtos e 
se transformam em alavancas dos negócios 
do Sistema”.

Sempre em busca de inovar para atender 
os participantes, o Conac promoveu no ano 
2000 uma nova mudança e abriu suas portas 
também para os profissionais das áreas de 
atendimento, vendas, recursos humanos, 
tecnologia e contabilidade, do setor.

O presidente do Conselho Nacional da Abac, 
Fabiano Lopes Ferreira, considera o Conac 
o evento mais abrangente do Sistema, pois 
reúne administradoras de consórcios de 
variados portes e segmentos de atuação, e de 
diferentes regiões do país. “O congresso tem 
palestras, workshops e painéis, além de ser uma 
excelente oportunidade de contatos entre os participantes. 
Assim, passa a ter grande valor para todos os colaboradores 
das administradoras - de diretores a vendedores, já que 
garante aprendizado efetivo e troca de experiências 
enriquecedoras”, afirma o presidente, que acrescenta:  “Ao 
manter a preocupação de inovar, o Conac  ganha importância 
a cada edição,  em consequência principalmente das 
oportunidades que oferece,  sejam elas de congraçamento do 
setor ou de atualização profissional.

 “A cada ano temos mais pessoas participando”, lembra 
Paulo Roberto Rossi, presidente executivo da entidade. “Em 
2012, em Punta del Este, tivemos 637 pessoas inscritas, 
as quais deixaram uma avaliação extremamente positiva. 
Levantamento realizado entre elas mostrou que, numa escala 
de 1 a 10, atribuíram nota média 8,45 à programação do 
evento; 8,60 ao atendimento; 8,70 para as atividades sociais; 
9,10 para a organização geral e 9,29 para o local”. 

Como forma de incentivar a participação de um número 
crescente de pessoas, no congresso, a Abac instituiu o “Prêmio  
de Participação Especial no Conac”, entregue à administradora 
que inscreve o maior número de colaboradores no evento.

Outro fator de sucesso das edições do Conac tem sido a 
atualidade dos temas abordados, sempre em  sintonia com 
o momento vivido pelo Sistema. Eriodes Battistella lembra 
que quando presidiu a Abac, em 1999 e 2000, decidiu-se por 
fazer o congresso voltado também para os vendedores de 
consórcio, já que o momento exigia um trabalho intenso para 
o aperfeiçoamento da força de vendas das administradoras.

Para conseguir essa “sintonia fina” com as necessidades do 
Sistema, um Comitê Temático, formado por 6 ou 7 pessoas, 
seleciona os temas a serem focalizados durante o Conac, 
tendo como ponto de partida uma pesquisa realizada entre as 
administradoras.
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Egídio Airton Módolo teve vários desafios durante sua gestão à 
frente da Abac, de 1982 a 1995.  Foi um período de fortalecimento 
da entidade, em meio a vários planos econômicos que mexeram 
com toda a economia brasileira e puseram à prova o Sistema de 
Consórcios.

Mesmo com a turbulência econômica, o saldo foi favorável ao setor. 
Egídio Módolo (falecido em 11 de julho de 2012) priorizou, entre 
outros pontos, os consumidores. Ele estruturou o “Departamento 
de Atendimento ao Consorciado”, que tinha sido criado no final 
de 1981, e trabalhou para que o novo departamento ganhasse 
credibilidade nos Procons. Egídio Airton Módolo também promoveu 
a união das gestões da Abac e do Sinac sob uma única presidência. 
Em sua gestão aconteceu o lançamento do “Informativo ao 
Consorciado”, em 1987; e da “Cartilha do Consorciado”, em 1991.

Módolo incentivou ainda a criação de outras publicações para 
o setor, como “Consórcio em Revista”, em 1984; e o “Jornal do 

Consórcio”, no ano seguinte. O ano de 1989 marcou o lançamento 
da revista “Abac/Sinac em Notícias”.

Sob sua presidência foi autorizada a compra dos imóveis da 
atual sede da Abac e do auditório, ambos na Rua Avanhandava. 
No dia 9 de outubro de 1988 instituiu o “Dia do Profissional de 
Consórcio”. Já em 1991 lançou o “Vade Mecum – ‘Legislação e 
Normas Disciplinadoras do Sistema de Consórcios’ e o “Manual do 
Sistema de Consórcios”, e criou os Comitês Jurídico e de Recursos 
Humanos da associação. Nos dois anos seguintes de sua gestão, 
foram criadas as câmaras setoriais (veículos, eletroeletrônicos e 
imóveis) e os comitês de Informática e de Contabilidade.

gestão 
de desafios

Egídio Airton Módolo
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Ao assumir a presidência da Abac, em abril de 1995, Vitor Bonvino 
adotou três “mantras” para nortear sua gestão: tirar o setor 
das páginas “menos nobres” dos jornais e colocá-lo nas seções 
de Economia; valorizar as boas práticas nas administradoras; e 
mostrar ao consumidor que consórcio é uma forma de poupança 
programada. 

“Eram metas ambiciosas, mas precisávamos fixá-las, porque 
prioritárias para o setor”, lembra Bonvino. “Felizmente, todos os 
segmentos do Sistema trabalharam alinhados com a diretoria da 
Abac e os resultados apareceram”.

Na primeira frente de trabalho, a entidade estreitou o 
relacionamento com a Imprensa e adotou a estratégia de mostrar 
ao maior número possível de jornalistas os pontos positivos do 
Sistema. Profissionais da mídia de todo o Brasil receberam o 
material explicativo sobre o funcionamento dos consórcios e sua 
importância para a economia brasileira. Executou-se também um 
trabalho educativo, por intermédio de seminários e cursos que 
revelaram aos jornalistas os pontos positivos e perspectivas de 
crescimento do setor.

No tocante ao esclarecimento dos consumidores, foram 
promovidas campanhas publicitárias sob o tema “Consórcio, seu 
maior poder de compra”, divulgadas na mídia especializada. A 
disseminação daquelas boas práticas, prontamente aceitas pelas 
administradoras, reforçaram suas necessidades de trabalhar 
sempre em coesão com as normas recomendadas pela governança 
corporativa.

Alcançar essas metas, no entanto, não foi fácil, como explica 
Vitor Bonvino. Logo depois de sua posse o Brasil ainda vivia sob 
o impacto do Plano Real, que estabelecia restrições ao Sistema. 
“Não faltou quem vaticinasse o fim dos consórcios”, lembra 
Bonvino. “No entanto, o setor mais uma vez mostrou sua força e, 
ao contrário das previsões, se fortaleceu”.

Para vencer as restrições impostas naquele tempo, a Abac 
intensificou o contato com as autoridades. Vitor Bonvino relembra 
que, pouco tempo depois de tomar posse, conseguiu audiência 
com o então todo poderoso ministro da Fazenda, Pedro Malan. O 

objetivo do encontro era pedir o afrouxamento de algumas regras 
para o setor estabelecidas pelo Banco Central,  que havia sido 
presidido por Malan.

“Conseguimos uma brecha na disputadíssima agenda do ministro”, 
revela Bonvino. “Em 15 minutos precisávamos mostrar a ele como 
funcionava o Sistema e quais os benefícios que poderia trazer 
ao consumidor. Levei só uma folha de papel com os principais 
argumentos. Acabei ficando quase uma hora com Malan. E, o que 
é melhor, menos de 30 dias depois da audiência o BC aliviou as 
restrições aos consórcios, incluindo a liberação para aumentar os 
lances”.

A atuação em sintonia com o governo federal continuou. O setor 
conseguiu a partir daí a liberação do consórcio de eletroeletrônicos, 
antes proibido; e mostrou aos reguladores que o consórcio era um 
mecanismo de apoio ao consumo e que a estabilidade da economia 
seria favorável ao Sistema e ao consorciado.

Começou também a árdua tarefa de definir o texto do anteprojeto 
para a Lei dos Consórcios, em debates dentro do Sistema e nos 
contatos com os parlamentares. “Demos o primeiro passo da 
longa caminhada que, felizmente, culminou com a aprovação e 
publicação da lei, um antigo sonho tornado realidade,  em 2008,  
na gestão de Rodolfo Montosa à frente da Abac”, recorda Vitor 
Bonvino.

A partir da vigência da lei, o Sistema de Consórcios passou a 
contar com uma segurança jurídica ainda maior, enquanto os  
consumidores também se sentiam mais seguros para comprar 
suas cotas. O setor entrou numa fase de constante crescimento, 
cujo  desempenho, na avaliação de Vitor Bonvino, tem tudo para 
continuar nos próximos anos: “Desde que continue voltado a 
esclarecer as vantagens dos consórcios e ao mesmo tempo 
se empenhe em aumentar a produtividade e a permanente 
qualificação do profissional que trabalha no Sistema”.

A luta pela legislação

// De olho 
nos três mantras

Vitor Bonvino



Como ponto alto de seus 25 anos de atuação no setor de 
consórcios, Eriodes Battistella aponta a Presidência da Diretoria 
Executiva da Abac em março de 1999. Já em sua estreia, ele 
tomou conhecimento dos desafios que teria pela frente – no dia de 
sua posse foi decretada a intervenção  no consórcio M, do Mappin 
e da Mesbla, um dos maiores do setor.  “Não tivemos tempo nem 
de respirar”, conta. “Tínhamos que agir de imediato. Felizmente 
chegamos a uma solução sem maiores traumas para o Sistema”.

O problema foi resolvido com a disposição de administradoras em 
assumir os grupos do Consórcio M, e com várias gestões junto ao 
Banco Central para explicar a diferença dos consórcios em relação 
aos bancos. “Informamos que o Sistema operava com duas contas 
separadas: uma do consórcio em si, e outra dos grupos”, lembra 
Eriodes. “Felizmente Sérgio Darcy, então diretor de Normas do 
BC, tinha paciência para escutar e, graças à sua sensibilidade, 
entendeu a nossa diferença em relação às intervenções em 
instituições bancárias”.

A proposta da Abac para a solução do “caso M” foi ousada – o leilão 
do consórcio, algo inédito na época. Eriodes não esquece que a 
sugestão sofreu resistência a princípio, já que o Banco Central 
tinha dúvidas se haveria competidores no leilão. Mas o banco 
acabou se convencendo e fez o pregão com cinco administradoras 
na concorrência,  vencida pela Primo Rossi.

A partir desse caso, criou-se uma “jurisprudência” em relação a 
situações semelhantes. O BC passou a atuar em conjunto com a 
Abac no sentido de transferir os grupos de administradoras em 
dificuldades para outras do Sistema.

Além daquela “prova de fogo”, Eriodes Battistella enfrentou 
enquanto presidente da entidade, dois anos de “enxugamento” 
do setor, que contava com mais de 400 administradoras. Em 
sua  avaliação, o número era muito elevado. “Criciúma, em Santa 
Catarina, tinha sete administradoras”, espanta-se ele, até hoje. 
“Era um exemplo do excesso, em nada saudável. O tempo e o 
trabalho conjunto com o Banco Central contribuíram para aquele 
número diminuir, algo bem positivo para o Sistema. As empresas 
remanescentes alcançaram maior lucratividade”.

Aproveitando sua experiência no Consórcio Battistella, Eriodes 
elencou também outra prioridade em sua presidência na Abac: o 
contato direto com as administradoras de todo o País. Ele conta 
que, assim que recebeu a incumbência de presidir a entidade, 

estabeleceu aquele objetivo e definiu também a qualificação dos 
vendedores de consórcio como outro foco de sua atuação.

“Quem trabalhava no Sistema sentia essa necessidade. O 
vendedor precisava ser qualificado, entender o negócio a fundo, 
ser capacitado para exercer sua função. Dessa forma, deixaram 
de existir situações como a de um comerciante que colocou 
uma faixa na porta de seu estabelecimento com os dizeres: ‘Não 
aceito visitas de vendedores de consórcio’. Passamos a ter, em 
todo o Brasil, equipes de vendas qualificadas e dedicamos um 
dos congressos da Abac exclusivamente a esses profissionais”, 
recorda.

Battistella trabalhou também pela união das duas associações 
do setor, existentes à época — uma independente e outra das 
administradoras parceiras diretas das montadoras de veículos. 

Outro alvo de sua administração foi a divulgação do Sistema para a 
opinião pública, via Imprensa. “Promovemos encontros regulares 
de trabalho com aqueles profissionais e nos transformamos em 
fonte de notícias para eles. O resultado foi que quase sempre havia 
notícias positivas sobre os consórcios nos jornais, revistas, rádios 
e emissoras de televisão”, comemora, ainda hoje, o ex-presidente.

Também a lei específica para o Sistema mereceu prioridade da 
gestão de Eriodes Battistella, que fez, ao lado de integrantes da 
Diretoria Executiva da Abac, contatos com vários parlamentares 
para apresentar o texto inicial da proposta — o trabalho prosseguiu 
nas demais gestões até culminar na aprovação da Lei nº 11.795, 
em 2008.

Eriodes cita também que durante sua administração a entidade 
debateu, intensamente, a compra de uma nova sede para a 
entidade, em substituição à atual. Ele menciona as várias contas 
feitas para chegar à conclusão de que, com 30% do valor de uma 
aquisição, era possível reformar a sede da Rua Avanhandava, no 
Centro de São Paulo. Resultado: a sede permanece de “cara nova” 
até hoje, depois de uma boa reforma.

Mais que sua gestão, Eriodes Battistella destaca a linha comum 
adotada pelos presidentes da Abac como um dos principais 
pontos de crescimento do Sistema: “Todos ajudaram para 
que chegássemos ao lugar de destaque que alcançamos. Os 
consórcios vivem um momento favorável e as perspectivas são 
otimistas”.

o
ColeCionador 
de BoaS
M e M Ó r i a S

Eriodes Battistella 
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Primeira mulher a presidir uma entidade de classe de 
abrangência nacional, Consuelo Amorim assumiu o comando 
da Abac em 2001, no momento em que o setor se fortalecia, 
mas requeria muito a fazer. “O Sistema de Consórcios estava se 
reestruturando, refazendo sua imagem, e era preciso avançar 
nesse processo”, afirma. Ela foi reeleita para um segundo 
mandato e permaneceu no cargo até 2005.

Como primeira providência de sua gestão inicial, Consuelo 
partiu para a definição e implantação do planejamento 
estratégico da entidade. Orientada por ele, direcionou as 
ações da entidade. A presidente também elegeu  dois públicos 
prioritários: Imprensa — pelo peso da influência na opinião 
pública — e Banco Central, que atua como regulador e 
fiscalizador do Sistema desde 1991.

O Sistema enfrentava alguns problemas relacionados à 
credibilidade e à imagem, depois que algumas administradoras 
fecharam as portas. Consuelo sentia que aquele quadro 
precisava mudar e por isso a Abac se dedicou a fazer intenso 
contato com a mídia, visando mostrar à opinião pública a 
seriedade do setor. Em sua avaliação o plano de trabalho deu 
resultado: “Éramos notícia apenas nas páginas de economia 
dos jornais”.

Quanto ao Banco Central, a postura exigia contatos frequentes 
com os seus diretores para levar a eles as reivindicações dos 
consórcios. Consuelo revela que ia tantas vezes à Brasília que 
Sérgio Darcy, então diretor de Normas do BC, levava as mãos 
à cabeça quando ela chegava: “Acho que por cavalheirismo, 
ele nunca reclamou, apesar da nossa insistência. Darcy foi 
um aliado importante do Sistema, ajudou demais no nosso 
fortalecimento”.

Outra prioridade da administração de Consuelo foi o intercâmbio 
de informações com todo o Sistema, nas diferentes regiões do 
Brasil. Ela lembra que fez dezenas de reuniões presenciais 
nas regionais da entidade, ouvindo administradoras e 
representantes e “sentindo o pulso” do setor “in loco”. Também 
priorizou a profissionalização do Sistema, levando a Abac a 
aumentar o número e os temas de cursos ministrados para as 
administradoras.

Em sua presidência elaborou-se, na forma de projeto, o texto 
da lei encaminhado ao Senado e que seria aprovado em 
2008: “O trabalho começou com Vitor Bonvino, mas demos 
prosseguimento à tarefa, completada devido ao empenho de 
Rodolfo Montosa, também nosso ex-presidente”.

Uma intensa aproximação e presença junto aos órgãos de 
defesa do consumidor destacaram-se como outras atividades 
importantes da administração de Consuelo Amorim. Ela 
ressalta que, quando assumiu a entidade, já havia o Código 
de Defesa do Consumidor, mas  os Procons tinham poucas 
informações sobre os consórcios: “Nosso trabalho foi 
semelhante à catequização.Também esclarecemos aos 
consumidores. Como resultado, foi que o Sistema deixou de 
figurar no ranking de reclamações daqueles órgãos”.

Consuelo teve ainda vários contatos com os bancos, que 
começavam a “cortejar” o Sistema. “Os conglomerados 
financeiros passaram a nos perguntar sobre o setor, quais eram 
os prós e contras, eu respondia a realidade – que o Sistema 
era forte, estava se consolidando e tinha grande potencial. Pelo 
visto eles acreditaram, porque estão todos atualmente dentro 
do setor”.

Foram quatro anos de muito trabalho, relembra Consuelo, “mas 
que valeram a pena, mesmo com o drama pessoal” - pouco 
antes de assumir a Presidência da Diretoria Executiva da Abac, 
seu marido faleceu em um acidente aéreo. “Foi um momento 
difícil, recorda a ex-presidente, “mas depois de conversar com 
os filhos decidi ir em frente; tomei uma decisão acertada”. 
Segundo ela, o Sistema de Consórcios mostrou que é forte, 
flexível e está estruturado. Em decorrência destes predicados,  
tem perspectivas muito positivas para o futuro”.

Para que suas previsões otimistas se confirmem, Consuelo 
recomenda que o setor se mantenha atento aos desejos dos 
consumidores: “Nosso futuro será decidido pelas próprias 
administradoras. Elas devem estar sempre sintonizadas com 
a dinâmica do mercado. Nenhum modelo se mantém sem 
ajustes. Felizmente os consórcios têm mostrado flexibilidade 
e capacidade de adaptação, o que nos anima em relação ao 
futuro”.

Planejamento 
contra 
as intempéries

Consuelo Amorim
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A aprovação da Lei nº 11.795, regulamentadora do setor 
de consórcios no País desde 2008, é citada como marco 
da administração nacional de Rodolfo Montosa na Abac. 
No entanto, outro trabalho de importância para o Sistema 
aconteceu em sua gestão, de 2005 a 2009: a defesa do direito 
das administradoras à livre pactuação de taxas.

“Quando assumi, praticamente todas as administradoras foram 
objetos de questionamento judicial fundamentado no Decreto-
Lei nº 70.951, de 1972, que limitava a cobrança de taxa”, recorda 
Montosa. “Todo o setor se mobilizou para se livrar dessa 
amarra, e teve êxito em dezembro de 2008, quando o Superior 
Tribunal de Justiça liberou a pactuação”.

Para chegar a esse resultado, Rodolfo Montosa lembra que 
a Abac contou com uma banca de advogados, que mapeou 
processos em todo o Brasil, administradora por administradora, 
para reforçar a tese favorável aos consórcios.

Ele recorda que a mudança na lei trouxe a reboque alterações 
na norma. O Banco Central teve que revisar a norma e o 
setor começou a desembaraçar vários pleitos que estavam 
estocados.

Na avaliação de Montosa, a “Lei dos Consórcios” e o 
reconhecimento judicial da livre pactuação de taxas trouxeram 
segurança jurídica para consorciados e administradoras. Diante 
dessa estabilidade novos investidores foram atraídos para o 
setor.  Ele diz que essas conquistas o fizeram se sentir como 
um corredor em  prova de atletismo de revezamento: “Peguei,  
em plena corrida, o bastão da Consuelo Martins Amorim, que 
me precedeu, e o entreguei para o Idevaldo Rubens  Mamprin, 
meu sucessor. Fizemos um trabalho contínuo contando com 
muita gente”.

Rodolfo Montosa garante que sua administração teve a 
missão facilitada pelo total compromisso do setor com a nova 
legislação. “Só conseguimos alcançar  nossas metas porque 
eu contava com lastro, colaboradores competentes e, acima 
de tudo, com o total envolvimento dos associados. Toda a 
estratégia política foi trabalhada com as diversas regiões. A 
Abac usufruiu do prestígio desses grupos na construção dessa 
conquista”.

Para ele, não era necessário convencer ninguém do Sistema 
sobre a importância da nova legislação. Havia um sentimento 
comum, porque todos sofriam os prejuízos causados pela 
prevalência da instabilidade jurídica. Por esta razão, garante 

Montosa, as respostas das administradoras às dúvidas da Abac 
em relação ao processo que levou à aprovação da nova lei, 
sempre foram rápidas.

De sua administração, ele destaca também o início das 
mudanças na estrutura da entidade, ao criar o cargo de 
presidente executivo e ao destinar três novas cadeiras no 
Conselho Nacional. Esses assentos foram e são destinados, 
desde a sua implantação pelo seu sucessor no cargo, Idevaldo 
Mamprin, aos representantes de montadoras de veículos, de 
instituições financeiras e de varejistas.

Na opinião de Montosa, o futuro do setor é cada vez mais 
promissor. Ele só enxerga dois potenciais obstáculos ao 
crescimento: uma eventual aceleração do comportamento 
consumista do brasileiro e os fatores econômicos, entre eles a 
falta de segurança em relação ao emprego e à renda familiar. 
“Essas possibilidades, no entanto, são, felizmente, remotas”, 
ressalta. “O momento do Brasil é bom, embora não seja de total 
tranquilidade já que temos a crise na Europa, o que instabiliza 
praticamente todo o mundo. Mas as perspectivas são muito 
otimistas para o Sistema de Consórcios, mesmo com algumas 
incertezas em relação à economia”.

Formado na área financeira e oriundo da área de auditoria, 
Rodolfo Montosa conta que entrou no Sistema de Consórcios na 
década de 90 e nunca mais saiu. “Foi um caso de paixão imediata. 
Os consórcios mostraram-se uma alternativa adequada e 
positiva para o consumidor. Agora a tendência é crescer cada 
vez mais. Nosso setor é gerador de empregos, de volume de 
negócios e de poupança. E a população está mais planejada em 
relação a suas despesas e consumo. Ou seja, tudo aponta para 
um futuro cheio de boas notícias para os consórcios, tanto do 
lado das administradoras como dos consumidores”.

Codinome:
pai da nova lei 
dos consórcios

Rodolfo Montosa
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O mandato de Idevaldo Mamprin como Presidente do 
Conselho Nacional da Abac, em 2009/11, foi marcado pela 
transição. Ele começou já com um novo estatuto da entidade, 
aprovado na gestão de seu antecessor, Rodolfo Montosa, que 
entre outras inovações criou o cargo de presidente executivo 
da entidade, hoje ocupado por Paulo Roberto Rossi.

O momento de transição aconteceu também no Sistema. 
Mamprin lembra que a “Lei dos Consórcios” entrou em vigor 
em 2009, “o que representou uma grande vitória do setor, 
mas ao mesmo tempo exigiu muitos debates em relação à 
sua regulamentação e adaptação”.

O ex-presidente explica que tanto a mudança na entidade 
quanto a regulamentação da lei foram passos importantes 
para o Sistema de Consórcios, no qual ele atua desde 1969. 
Naquela época, Mamprin montou com outros dois colegas 
do Banco do Estado de São Paulo um pequeno grupo para 
a  aquisição de automóveis, negócio que cresceu tanto que 
levou o trio a sair do emprego e montar uma administradora 
(Remaza).

Naquele tempo a Receita Federal regulava o setor, via 
“Divisão de Atividades Especiais”, recorda Idevaldo Mamprin: 
“Os consórcios passaram a ser acompanhados, pela Receita, 
junto com um grupo de empresas que promoviam sorteios, 
por exemplo, sob as exigências do Decreto-Lei nº 70.951”.

Na ocasião, de acordo com a sua lembrança, a regulamentação 
era frágil e muitas empresas entraram no Sistema, para logo 
fecharem as portas. Mesmo assim, os consórcios cresceram 
rapidamente na esteira da escassez do crédito, o que fez 
com que, em pouco tempo, 30% da produção de veículos 
fosse comercializada via consórcios.

Vieram então, a partir de 1986, os planos econômicos (Cruzado, 
Bresser, Verão, Collor), que desorganizaram toda a economia, 
incluindo o Sistema. “Mas o setor mostrou  enorme capacidade 
de adaptação e flexibilidade e conseguiu passar por toda a 
agitação do mercado”, lembra Mamprin. “Parte desse êxito 
aconteceu porque o setor não sofre impacto imediato das 
mudanças, não cai nem se recupera rapidamente”.

O panorama ficou mais favorável a partir de 1991, quando o 
Sistema passou a ser regulado pelo Banco Central. Idevaldo 
Mamprin considera que essa mudança foi um marco, 
principalmente porque o BC trabalhou em sintonia com o 
setor. Ele avalia que quando se implantou o Plano Real, em 
1994, o Sistema de Consórcios estava mais estruturado e 
conseguiu aproveitar as vantagens da estabilidade econômica 
e do fim da hiperinflação: “O crédito se tornou mais acessível 
e se comprovou que consórcio era positivo também nessa 
conjuntura. A estabilidade sempre favorece ao Sistema, porque 
reduz a imprevisibilidade – um bem que hoje custa 100 reais, 
por exemplo, vai manter esse valor por um bom período”.  

O setor vem, desde então, crescendo em ritmo acelerado e as 
empresas se tornando cada vez mais consistentes. Na opinião 
de Mamprin, “os consórcios mostraram sua força e importância, 
inclusive como reguladores de demanda. As empresas do setor 
adotaram, definitivamente, a transparência. O atendimento ao 
consumidor vem se aprimorando, como comprova a queda 
acentuada no número de reclamações. Por isso, prevemos 
um futuro promissor desde que trabalhemos sempre nesse 
sentido e em sintonia com o consumidor”.

Regulamentação 
do consórcio:

No TOPO DA
AGENDA

Idevaldo Mamprin
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Atual presidente do Conselho Nacional da Abac, Fabiano 
Lopes Ferreira participa há décadas do setor e da entidade,  
dedicação que inclui, desde a fundação e administração de sua 
própria empresa, a Multimarcas Consórcios, até o exercício 
de vários cargos na própria Abac, no Sinac, o sindicato das 
administradoras de consórcios, e na associação dos advogados 
do setor. Apoiado em sua experiência, ele considera que as 
principais conquistas do Sistema de Consórcios se deram em 
decorrência da regulação e da regulamentação do segmento, 
atingindo seu ponto máximo quando da aprovação da Lei nº 
11.795, conhecida como “a lei dos consórcios”.

“O setor nasceu informal e por isso mesmo carecia de 
regulamentos e normas para discipliná-lo”, recorda Fabiano 
Lopes Ferreira. “Houve muito trabalho e muita luta para que, 
finalmente, conseguíssemos, em 2008, a aprovação da lei 
que rege o Sistema. Conquistamos uma vitória importante e 
desde então dispomos de segurança jurídica, instrumento 
fundamental para o crescimento de qualquer setor”.

O dirigente relata que no início da normatização do Sistema, a 
maioria das medidas foi adotada com “mão de ferro”, ao estilo 

do regime militar vigente na época. “Era tudo ‘engessado’: as 
administradoras recebiam um modelo de contrato, diretamente 
da Receita Federal, que naqueles tempos regulava o setor, 
e esse modelo tinha que ser adotado por todas, exatamente 
daquela maneira, sem tirar nem pôr, mesmo que contivesse 
erros ou proporcionasse equivocos de interpretação”.

Para Fabiano Lopes Ferreira, “embora essa regulação fosse 
melhor que nenhuma, o setor conviveu por um largo período 
com restrições que inibiram sua criatividade. No entanto, com 
o avanço do tempo, as regras se flexibilizaram. Em 1991, o 
Banco Central assumiu a normatização e o setor entrou em 
processo de crescimento”.  

Antes, principalmente na década de 80, o segmento havia 
enfrentado um cenário econômico instável, em que se 
destacava a inflação em alta. Por outra, os planos econômicos 
que visavam combater a espiral inflacionária criaram mais 
obstáculos. “Alguns ajustes desses planos tiveram forte 
impacto”, lamenta o presidente do Conselho Nacional da Abac. 
“E como na época praticamente não havia computador, muitos 
dos acertos foram feitos manualmente pelas administradoras”.

Fabiano Lopes Ferreira

PARA DAR SEGURANÇA
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O governo federal mantinha sua intervenção exagerada, por 
entender erroneamente que o consórcio tinha potencial de gerar 
inflação. “Era uma visão fora da realidade”, sustenta Fabiano 
Lopes Ferreira. “Somos reguladores da demanda, algo que só 
foi entendido aos poucos pelas autoridades. Pelo menos essa 
conscientização veio com o tempo e passamos a viver um período 
de expansão, principalmente depois do Plano Real, em 1994”.

Ainda em sua opinião, graças ao trabalho intenso da Abac junto aos 
órgãos reguladores, o Sistema foi conquistando mais liberdade e 
se permitiu utilizar com mais frequência a autorregulação. Nesse 
aspecto, Fabiano destaca o papel do Banco Central, que, entre 
várias iniciativas, ajudou a sanear o setor. “Algumas situações 
anteriores prejudicaram nossa imagem, mas trabalhamos com 
o BC e conseguimos reafirmar nossa credibilidade. O número 
de administradoras caiu de 530, antes do saneamento, para o 
atual nível de 200, algo positivo, pois as que se mantiveram se 
mostraram sólidas e comprometidas com o Sistema”.

O setor fez sua parte com muito empenho, na avaliação de 
Fabiano Lopes Ferreira: “Arregaçamos as mangas e encaramos 
a tarefa de elaborar o anteprojeto encaminhado ao legislativo. 
Nosso arrazoado resultou na Lei nº 11.795, aprovada em 2008. 
Com ela, conquistamos estabilidade jurídica, embora devamos 
reconhecer que toda lei leva tempo para ser assimilada”.

Entre os vários benefícios da “legislação dos consórcios”, 
Fabiano Lopes Ferreira destaca o artigo 40,  que obriga ao poder 
público tentar viabilizar os grupos, transferindo-os para outras 
administradoras, antes de decidir por liquidação.

Como consequência do seu embasamento, o presidente vislumbra  
um futuro promissor para os consórcios: “Em nosso setor, as 
empresas estão cada vez mais preparadas e estruturadas, além 
de dispormos da regulamentação para nos dar suporte. Temos 
tudo para continuar crescendo, em especial se for mantido o 
atual caminho trilhado pela economia brasileira”. 

“Em nosso setor, as empresas estão cada vez mais preparadas e 
estruturadas, além de dispormos da regulamentação para nos dar 
suporte. Temos tudo para continuar crescendo, em especial se for 
mantido o atual caminho trilhado pela economia brasileira”
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O Sistema de Consórcios e a Abac conviveram durante um largo 
período com os alvoroços da economia e com a desconfiança 
em relação ao setor. Mas conseguiram fazer uma travessia bem 
sucedida, se fortaleceram e estão preparados para os desafios 
que virão, garante Paulo Roberto Rossi, presidente executivo da 
entidade.

“Nunca tivemos vida fácil, mas também nunca esmorecemos”, 
garante, ao citar as lutas pelo fortalecimento do Sistema, as 
gestões junto ao Banco Central, a consolidação da Abac, as 
ocilações das administradoras. Rossi entrou para a entidade 
em 1º de novembro de 1989, na função de assessor jurídico, e 
permanece até hoje, quando o Sistema passa por um momento 
favorável, em decorrência do crescimento acumulado há anos.

Sua experiência inclui a  adaptação aos vários planos econômicos 
do governo, na tentativa de acabar com a hiperinflação. Paulo 
Roberto Rossi recorda que da noite para o dia esses planos 
mudavam as regras para os consórcios, além de mexerem com 
toda a economia, com reflexos para a atividade.

Ele lembra também os esforços da Abac para evitar ou minimizar 
prejuízos de cotistas em casos de liquidações de administradoras: 
“São situações delicadas, em que é preciso agir e ao mesmo tempo 
ter cuidado para não trazer insegurança. Por isso, trabalhamos 
intensamente junto aos gestores nomeados pelo Banco Central 
para atuar nas administradoras em dificuldades. Felizmente, os 
resultados, em geral, foram ou têm sido positivos. 

A elaboração e envio ao Legislativo do projeto que viria a ser a 
Lei nº 11.795 são outras tarefas da Abac e do Sistema destacadas 
por Paulo Roberto Rossi. Ele recorda os muitos debates dentro 
do setor para se elaborar o texto do projeto, e o envio do 
documento, finalmente definido, para o Senado. Foram cinco anos 
de reuniões, principalmente com parlamentares, até o texto final 
do Projeto de Lei aprovado pelo Congresso Nacional, graças à 
iniciativa do então senador Aelton Freitas (atualmente deputado 
federal). “Precisávamos dessa lei para solidificar a segurança do 
Sistema. Para nossa alegria, o árduo trabalho, capitaneado pelo 
ex-Presidente Rodolfo Montosa, vem trazendo bons frutos aos 
grupos de consórcios, seus participantes e administradoras”.

Paulo Roberto Rossi recorda também que o Sistema passou por 
um processo de “enxugamento” do número de administradoras. 
“Foi positivo para o setor, mas representou um grande desafio,  
porque deveriam permanecer apenas as empresas saudáveis, 
mas em número suficiente para termos uma concorrência 
adequada em todos os segmentos”.

Enquanto a redução do número de administradoras de mais de 
500 para cerca de 200 empresas acontecia, grandes instituições 
financeiras entravam no Sistema, principalmente no início dos 
anos 2000. Segundo Rossi, “o setor foi mudando ao longo do 
tempo. No início, em 1962, compunha-se apenas de funcionários 
do Banco do Brasil. Depois vieram montadoras, administradoras 
independentes, seguradoras, instituições financeiras e 
cooperativas. Todos esses movimentos exigiram adaptações,  que 

O
Momento
é do consórcio

Paulo Roberto Rossi
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resultaram positivas. Mantiveram-se no Sistema as empresas 
mais sólidas enquanto os bancos reforçavam nossa credibilidade”.

Paralelamente ao seu crescimento, o Sistema de Consórcios 
conquistou a confiança da opinião pública, aliando uma intensa 
exposição da Abac na mídia às campanhas institucionais e ações 
junto aos consumidores e Procons. Como resultado, afirma Paulo 
Roberto Rossi, “o setor se fortaleceu, passou a ser mais bem 
compreendido e se consolidou”.

O recente aumento da preocupação com educação financeira 
no Brasil, também é favorável ao Sistema, assegura Rossi. 
“Esse movimento é benéfico para os consórcios, encaixa-se 
como uma luva no setor. Ao adquirirem mais conhecimento, 
mais consumidores constatam que o consórcio alia baixo custo, 
planejamento financeiro e uma forma de poupança, com objetivo 
definido”.

Em sua projeção, o presidente executivo da Abac sinaliza que o 
Sistema tem muito espaço para continuar a crescer, atraindo parte 
das pessoas que entram aos milhões no mercado de consumo. O 
desafio, na sua ótica, será manter o setor sempre “antenado” com 
o futuro consorciado, especialmente os jovens que conhecem 
pouco as características e as vantagens do produto. Além disso, 
proporcionar um campo de trabalho no qual todas as empresas 
tenham oportunidades iguais.

Como a flexibilidade tem sido uma das marcas do Sistema, Rossi 
está otimista em relação ao futuro, principalmente devido ao atual 
processo de consolidação do segmento. “O setor está na direção 
correta, como tem sido demonstrado nos últimos anos. E com o 
constante aperfeiçoamento, podemos vislumbrar um panorama 
favorável para os próximos”.

“Ao adquirirem mais conhecimento, mais consumidores 
constatam que o consórcio alia baixo custo, planejamento 
financeiro e uma forma de poupança com objetivo definido”
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O Sistema de Consórcios conseguiu o feito de se transformar 
de “patinho feio” da economia em um “cisne” que cada 
vez mais soma desempenho e prestígio no país. A imagem 
é utilizada por Marília de Castro Valente, que trabalha na 
Área Jurídica da Abac desde 1981. Nesse longo período de 
atuação no setor, ela acompanhou de perto o fortalecimento 
e consolidação do Sistema, que se tornou uma das principais  
modalidades de consumo de bens e serviços no Brasil. Por 
ter nascido a partir de iniciativas individuais de pequenos 
grupos e serem uma criação exclusivamente brasileira, os 
consórcios conviveram por muito tempo com a desconfiança 
de consumidores e do governo, recorda Marília: “Há 30 anos,  
a Abac já atuava junto aos consorciados, tendo criado uma 
área de Atendimento ao Consumidor, uma novidade na época, 
ou seja, no início dos anos 1980. Trabalhamos sempre com 
transparência, voltados para atender às dúvidas dos cotistas e 
buscando também esclarecer as administradoras”.

Nesse trabalho de “formiguinha”, 
o Sistema foi sendo, aos poucos, 
percebido como ferramenta para 
incentivar o consumo e não como 
uma aventura. Marília rememora 
que a percepção mudou à medida 
que se levou informação aos 
envolvidos: “Criou-se um canal 
que respondia às dúvidas do 
consumidor mesmo em momentos 
de incerteza. Essa postura ajudou 
também as administradoras a 
identificar as necessidades e 
demandas do consumidor e assim 
permitir o aperfeiçoamento do 
setor”.

Outro passo importante para o fortalecimento dos consórcios 
na avaliação da especialista foi a migração da fiscalização e 
regulação do setor da Receita Federal para o Banco Central, 
em 1991. Marília entende que “a Receita era e continua 
sendo órgão de finalidade arrecadatória e, como tal, não 
tinha instrumental para fiscalizar o Sistema na profundidade 
necessária. Os normativos editados pela Receita se limitavam, 
a indicar prazo máximo dos grupos, número de participantes, 
percentual de amortização de parcela mensal, área de atuação 
de administradora. Eles aplicavam as regras de direito civil 
às demais questões dos contratos de consórcios, como nos 
direitos e obrigações das partes. Felizmente optou-se pela 
transferência da regulação ao Banco Central, que mostrou 
conhecer melhor as necessidades específicas do setor”.

Marília explica que graças ao entendimento com o Banco 
Central foram definidos aspectos contratuais que facilitaram 

a elaboração de novos normativos. Entre outros exemplos,  
ela cita a soberania das decisões tomadas em assembleias 
gerais, o que se tornou um princípio; assim como a 
prevalência dos interesses do grupo sobre as reivindicações 
individuais. “Pontos como esses se constituíram pilares do 
Sistema e, hoje, estão na lei que regula o setor”, aponta a 
advogada.

Ela afirma ainda que a interlocução do Sistema de Consórcios 
com o governo se deu também do ponto de vista técnico, e 
não apenas político, ajudando a criar um canal de diálogo 
que fortaleceu o setor. Segundo Marília, a partir desses 
contatos foi possível às administradoras trabalhar com 
mais segurança jurídica, já que o Banco Central manteve-
se disposto a ouvir o setor, principalmente via Abac: “Essa 
relação está completando a maioridade (21 anos) e foi 
fundamental para que o setor se desenvolvesse, mesmo em 

meio a tantos planos econômicos, 
como Cruzado, Verão, Collor, etc.”.

Em razão da estabilidade 
econômica das últimas décadas, 
os mitos que cercavam  o 
Sistema foram caindo, entre eles 
a garantia de que o consórcio 
era modalidade de negócio 
típica de períodos de inflação. A 
especialista destaca que outros 
marcos; como a liberdade de 
o consorciado decidir o que, 
quando e como comprar; foram 
essenciais para a mudança de 
percepção geral em relação ao 
setor, que acabou por conquistar 

a confiança do consumidor e do governo.

No escopo desse trabalho, ela destaca também o longo 
processo de esclarecimento do Judiciário, visando à 
ampliação do seu conhecimento sobre o funcionamento dos 
consórcios.

Para ela, o Sistema vive, agora, uma nova fase em que 
as administradoras estão mais voltadas ao negócio em 
si, criando atrativos para o consumidor e focando na 
governança corporativa, já que conta com segurança jurídica 
e confiança dos consumidores: “Vivemos atualmente em 
um Sistema organizado, com bases técnicas sólidas, com 
regramento adaptável aos movimentos econômicos e com 
empresas fortes.  Os consórcios não são vistos apenas 
como excentricidade de um pequeno grupo de pessoas. São 
reconhecidos como um setor importante e que tem ainda 
muito a oferecer em benefício da economia brasileira”.

TRANSFoRMAçÃo NA dIREçÃo CERTA

Marília de Castro Valente
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CoNSUMIdoR,
A PRIoRIdAdE

Os anos 80 foram marcados por 
profundas transformações políticas 
e por vários planos econômicos 
malsucedidos, que acabaram por afetar 
os Consórcios pela falta de compreensão 
sobre o seu funcionamento e as 
normas disciplinadoras do Sistema. 
Foi nesta época que a Abac decidiu 
ampliar a atuação do seu departamento 
jurídico criando o Departamento de 
Atendimento ao Consumidor. “Fomos 
a primeira entidade de classe a ter um 
Departamento com essa característica, 
e antes dessas iniciativas se tornarem 
comuns”, afirma Elaine da Silva Gomes, 
gerente do Departamento Jurídico da 
entidade.

Nos anos 90 os dirigentes da Abac 
perceberam que os advogados 
da entidade, por conhecerem 
profundamente a legislação e o 
negócio de consórcios, seriam bons 
interlocutores não só perante o 
Judiciário como também no órgão 
normatizador, nos Procons e no Poder 
Legislativo.

O departamento jurídico começava, 
então, a tomar parte nas decisões 
estratégicas da entidade, participando 
ativamente de reuniões com os técnicos 
do Banco Central, que, em maio de 1991, 
assume a fiscalização e normatização 
das operações de consórcios.

A partir da vigência do “Código de 
Defesa do Consumidor”, em 1991, o 

Departamento Jurídico da Abac amplia 
sua atuação junto aos órgãos de 
defesa do consumidor. Elaine Gomes 
e sua equipe intensificam reuniões 
e treinamentos nos Procons, a fim 
de propagar conhecimento sobre a 
legislação aplicável ao Sistema e seu 
funcionamento.

Em sua avaliação, o trabalho de 
reversão de um cenário desfavorável 
aos consórcios deu resultado. O 
número de reclamações registradas 
pelo Procon de São Paulo desabou de 
1.102, em 1991, para 206, em 2011, “o 
que mostra, na prática, a maturidade do 
Sistema”, justifica Elaine.

Nos últimos 31 anos, aproximadamente 
70 mil consumidores procuraram o 
Departamento de Atendimento ao 
Consumidor da Abac, transformado em 
um eficiente canal de comunicação entre 
as administradoras, os consumidores 
e os órgãos de defesa do consumidor. 
O departamento foi também um dos  
responsáveis pelo aperfeiçoamento de 
inúmeros mecanismos do Sistema.

A atuação do Departamento Jurídico 
continua intensa. “Temos que 
manter nosso trabalho de divulgação 
e aprimoramento das normas 
consorciais, ouvindo sempre os 
personagens principais do Sistema — 
os consumidores e os empresários”, 
sugere Elaine Gomes.
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Os fabricantes de veículos de duas rodas, como motocicletas e 
bicicletas, não têm dúvida: os consórcios figuram com destaque entre 
os principais responsáveis pelo crescimento do setor no País, segundo 
Marcos Fermanian, presidente da Abraciclo (Associação Brasileira de 
Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e 
Similares).

Para Fermanian, “o consórcio foi o grande responsável pela 
alavancagem do setor de duas rodas” desde sua implantação no 
Brasil, no final dos anos 1970. Ele explica que os empréstimos para 
os compradores de motos eram escassos até meados dos anos 
2000, e naquele largo período os consórcios sempre foram a melhor 
alternativa para os consumidores. “As vendas de veículos duas rodas 
pelo Sistema chegaram a representar 80% do total comercializado”, 
recorda Fermanian.

O presidente da Abraciclo afirma que as instituições financeiras só 
começaram a financiar a compra de motos depois de solidificada a 
estabilidade econômica do País. Nesse período, a oferta de crédito 
conquistou parte dos consumidores. “Começamos a ouvir de várias 
pessoas que os consórcios cairiam em desuso no setor de duas rodas, 
com o aumento da oferta de crédito”, relembra. “A suposta concorrência 
do CDC (Crédito Direto ao Consumidor), na opinião dessas pessoas, 
colocaria em risco o futuro do Sistema. Mas não acreditávamos nessa 
hipótese e o tempo mostrou que estávamos certos.”

Marcos Fermanian lembra que na crise de 2008 os bancos voltaram 
a fechar as torneiras do crédito, enquanto os consórcios continuavam 
a se mostrar como sólida alternativa. Ele diz que “o Sistema já tinha 
seu espaço no segmento de duas rodas e mais uma vez mostrou sua 
força. Os consórcios foram um dos responsáveis por manter nossos 
fabricantes vivos”.

Passada a crise, os empréstimos voltaram aos poucos e cresceram 
em 2010 e 2011, ampliando a oferta também para aquisição de motos. 
No entanto, o aumento da inadimplência voltou a retrair o volume de 
crédito, e os consórcios, mais uma vez, mostraram sua importância 
para o segmento de duas rodas, assim como em qualquer das 
conjunturas econômicas. “Em 2011, cerca de 450 mil motos foram 
vendidas via consórcios. De janeiro a julho de 2012, um terço de 
nossas vendas foi feito utilizando o Sistema”, exemplifica o dirigente. 
Ressaltando esse cenário, o presidente da Abraciclo garante que “os 
consórcios representam um conforto para as indústrias do setor e se  
transformaram em um suporte importante para a produção”.

Essa importância tende a crescer, na previsão de Fermanian: 
“Conversando com os fabricantes, constatamos que eles confiam 
no Sistema e preveem sua crescente utilização para os veículos de 
duas rodas. Os consórcios oferecem uma opção muito favorável 
para os consumidores. Têm prazos de até 72 meses e prestações 
que em alguns casos são inferiores a R$ 100 por mês. Como o 
segmento também conta com empresas sólidas e eficientes e tem a 
representatividade de uma entidade do peso da Abac, a estimativa é de 
um futuro promissor para os consórcios e, como consequência, para o 
setor de duas rodas”.  

iMPUlSo Para  FaBriCanTeS

Na mira

Motos ganham destaque no setor

 Marcos Fermanian
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46 Os Parceiros

PARCERIA 
COM A DIstribuição

Flavio Meneghetti

As redes de distribuição de veículos são parceiras desde 
o início do Sistema de Consórcios e consideram que esse 
trabalho conjunto tem dado muitos resultados positivos. A 
avaliação é de Flavio Meneghetti, presidente do Conselho 
Deliberativo e Diretor da Fenabrave (Federação Nacional da 
Distribuição de Veículos Automotores).

Na opinião de Meneghetti, as redes de distribuição (das quais 
fazem parte as concessionárias) têm no Sistema de Consórcios 
“uma forma de criar uma carteira de vendas futuras, já que as 
cotas contempladas se converterão em vendas de produtos 
pelas concessionárias e administradoras”. Além disso, 
segundo ele, o consórcio é “uma ótima forma de estabelecer 
relacionamento de longo prazo com os clientes”.

Por motivos como este, o presidente do Conselho Deliberativo 
da Fenabrave afirma que a relação entre a distribuição e os 
consórcios de veículos tem sido crescente ao longo dos últimos 
50 anos e se desenvolve desde o início da indústria automotiva 
no Brasil: “Desde o primeiro grupo, formado com veículos da 
marca Willys, o consórcio vem beneficiando os vários elos 
que formam a cadeia de produção e comercialização do setor. 
Para o consumidor, o produto favorece por ser uma forma de 
poupança programada e isenta de juros. Para a distribuição 
e a produção de veículos, representa uma carteira de venda 
futura que pode e deve ser trabalhada para fidelizar clientes a 
marcas, produtos e concessionárias, e garantir certo nível de 
mercado em épocas difíceis”.

Embora tenha nascido com foco em automóveis, o Sistema 
beneficiou também outros fabricantes de veículos, recorda 
Flavio Meneghetti: “Segmentos importantes como o de 
motocicletas, que desde 2008 sofre com a restrição de crédito 
no País, têm tido no consórcio um aliado fundamental. Pelo 
Sistema, não é necessário comprovar renda na aquisição 
da cota, já que o cliente torna-se devedor apenas após a 
contemplação”.

Ao relembrar os primeiros passos do Sistema, Meneghetti diz 
que a princípio houve restrições aos consórcios. De acordo 
com ele, “muitos imaginavam que o Sistema seria viável 
apenas em épocas de retração de crédito e perderia força 
após a estabilização da moeda e a queda dos juros. No entanto, 
ficou demonstrado que apesar de toda a agitação econômica 
os consórcios se consolidaram no Brasil como uma das 
melhores opções de compra e seguem abrigando uma legião 
de consumidores fiéis”.

Estimulado por esse histórico e pelo crescimento do Sistema, 
Flavio Meneghetti faz previsões otimistas: “As perspectivas 
são positivas. O segmento, à medida em que beneficia 
consumidores, fabricantes e concessionários, além das 
administradoras de consórcios, não tem como deixar de ser um 
importante, eficaz e tradicional instrumento de financiamento 
do varejo, seja qual for a conjuntura econômica do País”.
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O presidente da Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes 
de Veículos Automotores), Cledorvino Belini, vai direto ao 
ponto quando fala sobre a importância dos consórcios para 
as montadoras de veículos: “É um relevante sistema de 
comercialização para a indústria, claro e transparente, bom 
negócio para todas as partes. Além disso, colabora para o 
planejamento dos fabricantes do setor. E torna o produto mais 
acessível ao consumidor”.

Belini diz que a indústria automobilística opera com consórcios 
desde que começou a se instalar no Brasil, nos anos 1950/60. Em 
sua avaliação, “o Sistema desenvolveu-se bem nesses 50 anos, 
tornou-se conhecido do consumidor e suas regras evoluíram para 
administradoras de consórcios, fábricas e revendedores”.

Ele lembra que a indústria automobilística “aderiu diretamente 
ao Sistema, seja por si, seja pela rede concessionária”. Assim, 
o Sistema de Consórcios firmou-se, segundo Cledorvino Belini, 
“como um parceiro relevante, ao lado do financiamento, via CDC 
(Crédito Direto ao Consumidor), e do leasing”. Belini destaca 
também “a utilidade e a importância dos consórcios para o 
consumidor”, como uma forma de comercialização com pagamento 
diluído no tempo, que contempla uma parte do mercado e que 
prefere planejar quando, em curto, médio ou longo prazo, deseja 
receber o bem adquirido”.

De acordo com o presidente da Anfavea, o Sistema de Consórcios 
vale “tanto para consumo, no caso de automóveis, quanto para 
investimento, quando se trata de caminhões e tratores, por 
exemplo”. 

Cledorvino Belini  lembra também do surgimento do Sistema, em 
um ambiente econômico que dificultava o acesso aos empréstimos: 
“O consórcio surgiu num contexto em que começava para valer a 
indústria de consumo e ao mesmo tempo o crédito era escasso, 
seletivo, quase inexistente”. Sem financiamento para compras, o 
consórcio foi posto à disposição do consumidor como “modo de 
vendas pelo qual ele se autofinanciaria, pagando o preço a prazo”.  

O setor de consórcios mostrou-se importante também quando 
houve a expansão dos empréstimos, confirma Belini: “Os que 
pensaram que a massificação do crédito poderia encerrar os 
negócios do consórcio se mostraram equivocados:  ele continua 
utilíssima ferramenta para aqueles que querem planejar a compra 
e o recebimento do bem. O mercado evoluiu, o financiamento 
também, e o consórcio soube muito bem postar-se em meio às 
novas realidades econômicas”.

Com base nessa experiência, o presidente da Anfavea faz previsões 
otimistas em relação ao Sistema: “O setor de consórcios aplicado 
aos veículos deve continuar firme, nos segmentos em que soube 
bem apresentar-se, como o do consumidor que abre mão do 
produto em termos imediatos como também a do empresário 
que programa a aquisição de bem de capital (caminhão etc.) com 
o recebimento no momento que julgue oportuno – em ambos os 
casos, seja pelo sorteio, seja por lance”.  

Por isso, Cledorvino Belini enxerga um futuro promissor para o 
Sistema: “o consórcio é um sistema de vendas consagrado no 
Brasil e vai continuar acompanhando a evolução do consumidor e 
da indústria brasileira”.

AO lADO 
DAS MONTADORAS

1960 Assembleia Geral do
Super Consórcio Willys n°1

Cledorvino Belini

48 Os Parceiros
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O Banco Central acompanha de perto o Sistema de 
Consórcios, para garantir seu funcionamento de acordo 
com as regras, e prioriza “o foco prudencial, visando 
primordialmente a detecção e a prevenção de riscos, 
sem prejuízo da correção de condutas irregulares”. 
Essa garantia é dada pelo Diretor de Fiscalização do BC, 
Anthero de Moraes Meirelles, que em entrevista a esta 
publicação especial afirmou: 

“O segmento de consórcios se estabeleceu 

como forma alternativa de poupança ou de 

aquisição de bens ou serviços para aqueles 

que não dispõem de recursos suficientes 

para a compra à vista. Trata-se de uma 

atividade consolidada, na qual as empresas 

estão sob estrita regulação e supervisão”.

Quais são os principais pontos que merecem atenção do 
Banco Central em relação aos consórcios, no que se refere a 
regulação e fiscalização?
 
R: O Sistema de Consórcios, como qualquer mercado baseado 
na confiança e na credibilidade, deve se estabelecer em 
bases sólidas, em um ambiente de transparência de atuação 
e de saúde financeira das instituições participantes desse 
segmento. As ações da supervisão do Banco Central priorizam 
o foco prudencial, visando, primordialmente, à detecção e à 
prevenção de riscos, sem prejuízo da correção das condutas 
irregulares. Nesse cenário, os pontos que necessitam de 
maior atenção por parte do Banco Central são: a preservação 
da integridade financeira dos grupos de consórcio e das 
administradoras; a transparência nas relações de consumo; 
e o monitoramento dos limites operacionais regulamentares, 
que refletem os níveis de capitalização das administradoras e 
das operações dos grupos.

ENTREVISTA:

o olHo
Do Banco Central

Anthero de Moraes Meirelles



 O setor de consórcios tem crescido bastante nos últimos 
anos. De que maneira esse crescimento tem afetado o 
trabalho do BC em relação ao setor? 

R: O segmento de consórcios estabeleceu-se como forma alternativa 

de poupança ou de aquisição de bens ou serviços para aqueles que 

não dispõem de recursos suficientes para a compra à vista. Trata-se 

de uma atividade consolidada, com empresas sob estrita regulação 

e supervisão. É grande a quantidade de administradoras que atuam 

nesse mercado, envolvendo as independentes e as pertencentes a 

grandes montadoras de veículos ou a bancos, que cada vez mais 

apostam no segmento. 

Para a adequada supervisão desse mercado, pulverizado em cerca de 

duzentas administradoras, o Banco Central conta com ferramentas 

e estruturas de controle e análise para acompanhar à distância o 

segmento, e direcionar de forma precisa os trabalhos de fiscalização 

que são mais intrusivos sempre que necessário. 

Para tanto, as administradoras são obrigadas a remeter 

periodicamente ao Banco Central, por meio de documentos 

padronizados, conjunto pormenorizado de informações operacionais, 

financeiras e contábeis, não apenas de sua própria situação, como 

também dos grupos que administram. Essas informações integram o 

chamado Sistema de Análise de Grupos e Cotas de Consórcios – SAG, 

por meio do qual é feito o monitoramento de todas as operações das 

administradoras, desagregadas ao nível de cota e de consorciado. 

Esse monitoramento permite o acompanhamento contínuo da saúde 

financeira das empresas e de seus respectivos grupos, sinalizando 

de forma tempestiva às equipes de supervisão de campo os riscos, 

as inconsistências e as irregularidades observadas. 

Os consórcios deixaram há vários anos de figurar nas páginas 
policiais dos jornais. Na sua avaliação, qual a importância do 
BC nesse cenário do setor, que tem aumentado a confiança 
do consumidor no Sistema de Consórcios? 

R: O Banco Central busca disciplinar o funcionamento das 

administradoras, proporcionando aos consorciados segurança, 

transparência e confiança, princípios que devem nortear a gestão 

de recursos de terceiros. Essa confiança é resultado de um esforço 

contínuo de regulação, monitoramento e fiscalização, baseado em 

ambiente normativo com definição clara dos direitos e obrigações 

das partes envolvidas. As informações recebidas geram indicadores 

importantes do funcionamento dos grupos de consórcio e das 

administradoras, como índices de inadimplência, níveis de liquidez, 

quantidade de cotas subscritas, projeção de encerramento dos 

grupos, grau de capitalização e alavancagem, dentre outros. 

São também relevantes as informações oriundas dos próprios 

consorciados, recebidas por meio do Sistema de Registro, Denúncias 

e Reclamações – RDR. O acompanhamento permanente desses 

indicadores permite ao Banco Central antecipar problemas e adotar 

ações preventivas, de forma a manter o Sistema de Consórcios sólido 

e eficiente. O Banco Central publica em seu endereço eletrônico 

(www.bcb.gov.br) um amplo conjunto de informações a respeito do 

segmento, tais como: 

- histórico, origens e evolução; 

- administradoras autorizadas a funcionar; 

- ranking de reclamações recebidas sobre administradoras; 

- informações individualizadas dos grupos e das próprias 

administradoras; 

- relação das administradoras impedidas de constituir novos grupos, 

bem como das desimpedidas por ordem judicial; 

- relação das administradoras que não enviaram demonstrativos 

contábeis; 

- legislação e normas aplicáveis; 

- glossário de termos técnicos. 

O setor de consórcios foi a princípio regulado pela Receita 
Federal e depois passou para o BC. Em sua opinião, essa 
mudança foi benéfica para o setor? Por quê? 

R: Com a transferência de competência para o Banco Central, a 

ação sobre o segmento passou a ocorrer de forma integrada ao 

monitoramento e à fiscalização das demais instituições do sistema 

financeiro, com compartilhamento de estruturas e ganhos em 

tecnologia e escala de trabalho. 

Utilizando princípios e instrumentos similares aos da regulação 

bancária, o segmento de consórcios vem experimentando grande 

crescimento nos últimos anos, reforçado por uma mudança nas 

práticas de gestão e de governança das administradoras, que 

são permanentemente instadas a direcionar suas ações rumo à 

transparência, à prestação de conta, à equidade e ao cumprimento 

da regulamentação aplicável. 

Atualmente, com cerca de duzentas administradoras autorizadas 

com representação nacional, esse segmento alavanca o poder de 

compra de quase seis milhões de clientes e, consequentemente, 

fomenta diversos setores da economia, incluindo não apenas o 

de veículos leves (automóveis e motocicletas), onde este meio de 

compra mais se destaca, como também construção civil, transporte 

pesado, maquinário agrícola e serviços em áreas tão diversas como 

saúde, turismo e educação. 

É válido destacar o avanço da estrutura legal e regulamentar com a 

edição da Lei nº 11.975, de 8.10.2008, seguida da Circular nº 3.432, 

de 3.2.2009, destacando-se: 

- a possibilidade de formação de grupos de consórcio referenciados 

em serviços de qualquer natureza; 

- o uso dos créditos pelo consorciado para quitação de financiamento 

de sua própria titularidade; 

- a contemplação por meio de sorteio dos consorciados desistentes 

ou excluídos, de forma que tais participantes mantenham-se, no 

tocante ao retorno dos seus créditos, em igualdade de condições com 

os demais consorciados ativos; 

- a contemplação de cotas de titularidade da administradora de 

consórcio, de seus administradores, de empresas coligadas/

controladas ou controladoras somente após a contemplação dos 

demais consorciados. 
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Gustavo Loyola tem boas recordações da época em que, como 
diretor de Normas do Mercado Financeiro do Banco Central, 
comandou o trabalho do BC para regulamentar e fiscalizar os 
consórcios. Ele lembra que em 1991, quando estava no cargo, 
duas Medidas Provisórias transferiram a tarefa da Receita Federal 
para o BC.

“O Sistema de Consórcios caiu no nosso colo”, brinca Loyola, que 
por duas vezes presidiu o Banco Central (1992/93 e 1995/97) e 
considera que o desafio em relação aos consórcios foi um dos 
maiores de sua carreira.

Ele conta que a primeira tarefa da equipe do BC em relação 
ao Sistema foi entender seu funcionamento. Superada essa 
etapa,  veio a fase de tentar regulamentar e criar um sistema de 
fiscalização eficiente para o setor. “Foi um trabalho árduo, mas 
contamos sempre com a Abac ao nosso lado, o que foi de grande 
valia”, afirma. “Não tínhamos noção dos números do Sistema e 
partimos para pesquisá-los. Fizemos cadastros de empresas 
autorizadas a funcionar. Tudo como parte da nossa lição de casa”.

Uma das constatações desse trabalho, lembra Gustavo Loyola, foi 
a disparidade que havia dentro do setor: “Várias administradoras 
eram ligadas a montadoras de veículos e outras não. Havia também 

as que funcionavam no ‘sistema de bicicleta’ – entregavam os bens 
à medida que vendiam cotas. Se paravam de vender, suspendiam 
as entregas”.

Loyola recorda também que a economia brasileira vivia um 
momento delicado em consequência do Plano Collor, que com 
o congelamento da poupança  dificultou, entre outros impactos, 
a produção de bens, como foi o caso dos automóveis. A falta de 
carros era ainda mais grave, lembra Gustavo Loyola, porque na 
época o contemplado não podia receber dinheiro, apenas os bens. 
Com isso, aconteceram atrasos na entrega, aos quais se somou a 
limitação na oferta de novos grupos.

Apesar dessas dificuldades, o Banco Central foi se familiarizando 
com o Sistema de Consórcios e iniciou um processo de 
liberalização, sempre mantendo o diálogo com a Abac.  
“Permitimos, por exemplo, o uso da carta de crédito para compra 
de carros importados”, rememora Loyola. “Ao mesmo tempo, 
ficamos mais rígidos em relação à abertura de novos grupos e 
exigimos capacidade financeira das administradoras. O setor 
reagiu muito bem e sempre esteve ao nosso lado”.

Para o ex-presidente do BC, as medidas ajudaram a fortalecer o 
Sistema, que se solidificou e passou a atrair a atenção dos bancos. 

“O Sistema caiu no nosso colo”

Gustavo Loyola
}
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Dessa forma, venceu as resistências iniciais: “Havia, na época  
em que o BC passou a regulamentar o Sistema, o pensamento 
de que se tratava de uma invenção brasileira que somente 
ocuparia o espaço deixado pela escassez de financiamentos. 
Mas o tempo mostrou o contrário. Mesmo depois da volta dos 
empréstimos os consórcios tiveram crescimento contínuo, 
impulsionados também pela entrada em novos segmentos, 
como o de imóveis, que ocorreu também quando eu estava no 
Banco Central”.

Em face da estabilidade econômica que se seguiu ao Plano Real 
o setor ganhou ainda mais força, de acordo com Gustavo Loyola. 
Ele explica que a partir da estabilidade os preços flutuaram 
menos e as administradoras puderam fazer seu planejamento 
financeiro com mais precisão.

O fortalecimento do Sistema incentivou também o Banco 
Central a dar portabilidade da carta de crédito ao contemplado, 
destaca Loyola. De posse dela, o consumidor passou a utilizá-
la para comprar outro modelo de carro, por exemplo, e não 
exclusivamente o modelo original previsto em seu contrato 
junto ao consórcio.

Criou-se, na opinião de Gustavo Loyola, um ambiente propício 
para o Sistema de Consórcios, somando-se a estabilidade da 

economia e a queda da inflação a um novo desenho do setor – 
complementado, segundo ele, com a segurança jurídica que se 
estabeleceu principalmente depois da aprovação da Lei 11.795.

Dessa forma, avalia Loyola, “BC, Abac e todo o setor conseguiram 
organizar a atividade e construir uma opção importante para 
dar acesso a bens de consumo duráveis e a imóveis. O que 
começou como uma ‘ação entre amigos’ transformou-se em 
uma atividade importante para o sistema financeiro”.

Loyola faz  previsões positivas para o Sistema de Consórcios 
que, estruturado e amplamente aceito pela população, deve 
continuar crescendo “ainda mais com a ascensão de milhões 
de consumidores das classes de renda mais baixa. Esses têm 
acesso ao consumo e vão demandar bens, cada vez mais. E 
parte da procura e aquisição será, certamente, nos consórcios”.

Porém, na avaliação do ex-presidente do BC, podem surgir  
obstáculos se houver uma grave instabilidade no cenário 
externo, que atrapalhe o crescimento da economia brasileira. 
No entanto, a estimativa da Tendências Consultoria, da qual 
Gustavo Loyola é diretor, aponta uma possibilidade muito 
reduzida de que esse quadro ocorra. “O Brasil mostrou em 2008 
que, embora tenha sofrido o impacto da crise mundial, está 
menos exposto do que no passado às vicissitudes externas”.



54 O Olho do Banco Central

Logo depois de assumir como diretor adjunto o Departamento 
de Normas do Banco Central, em 1991, Sérgio Darcy viajou 
para São Paulo. Sua missão: ouvir a Abac, representante do 
Sistema de Consórcios, que naquela ocasião passara a ser 
regulado e fiscalizado pelo BC, tarefa anteriormente exercida 
pela Receita Federal. Começava ali um processo de constante 
diálogo com o setor, interlocução que se mantém até hoje, 
mesmo depois de Darcy ter se desligado do banco, em 2008.

O ex-diretor do BC declara que no início desse processo havia 
resistências das duas partes: “Algumas administradoras 
torciam o nariz para as normas do BC e dentro do banco 
pessoas tinham restrições aos consórcios. Mas conseguimos 
vencer essa fase estabelecendo um diálogo aberto e constante 
com a Abac. Os dois lados adotaram sempre uma forma firme 
e correta de trabalhar”.

Sérgio Darcy afirma que a aproximação entre o BC e a Abac 
teve três linhas mestras de atuação: debate constante, busca 
do aprimoramento pela regulamentação e atenção à área 
contábil. No banco, uma equipe foi designada exclusivamente 
para tratar do tema.

Todavia, para que se obtivesse um bom resultado deveria 
haver também muita disposição dos consórcios. Deu tudo 
certo, segundo Darcy, “porque a Abac sempre colocou pessoas 
extremamente competentes e abertas ao diálogo para se 
entenderem com o BC, gente que conhecia em profundidade 
o setor e estava empenhada em trabalhar em conjunto para 
aperfeiçoar todo o Sistema”.

A postura do Banco Central nesse processo, assegura Sérgio 
Darcy, foi sempre a de ouvir as administradoras e também 

procurar entender as opiniões dos consumidores. Assim 
disposto, o BC, que a princípio adotou normas restritivas para 
os consórcios, foi aos poucos afrouxando e depois eliminando 
as amarras. “Fomos evoluindo passo a passo e as normas se 
adequaram à realidade do setor. O resultado é que as normas 
acabaram por servir de base para os principais itens da Lei 
dos Consórcios, aprovada pelo Congresso em 2008”.

Como consequência daquelas conversações, Darcy aponta 
para a força do setor: “Hoje os consórcios são conhecidos, 
respeitados e têm muito menos problemas que no passado. 
Chegar a esse estágio demorou, mas como sempre se desejou  
privilegiar a transparência, o resultado não poderia ser ruim. 
O Sistema vive um momento de afirmação e crescimento, 
mesmo diante de um quadro de incerteza econômica”.

O futuro também é promissor, prevê o ex-diretor do BC: 
“Não se enxerga nenhuma possibilidade de o Sistema viver 
dias muito preocupantes. Os consórcios estão plenamente 
adaptados às regras estáveis e aos excelentes parâmetros 
estabelecidos pela lei”.

Sérgio Darcy também não vê necessidade da adoção de novas 
regras rígidas. Ele considera que a tendência do Sistema é 
intensificar a autorregulação, com o apoio da Abac, “e havendo  
estabilidade não é necessário exagerar na normatização”.

Cliente do Sistema há anos, para aquisição de carros, Darcy 
garante que os consórcios “são uma alternativa importante 
para a população adquirir bens” e constituem um Sistema 
“forte, solidificado e em crescimento” que vai continuar a 
se expandir desde que tenha sempre na mira também os 
interesses do consumidor, “como sempre tem acontecido”.

Sérgio Darcy

Prioridade para o diálogo
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Quando apresentou no Senado o Projeto de Lei 533, em 
dezembro de 2003, Aelton Freitas deu o primeiro passo 
para que o Sistema de Consórcios tornasse realidade um 
antigo sonho: a aprovação de uma lei para o segmento.  “Foi 
um marco para o setor”, afirma Freitas, que atualmente 
é deputado federal. “Tratou-se da primeira iniciativa 
para a consolidação da atual lei nº 11.795/08, que veio 
garantir mais segurança para os consorciados e para as 
administradoras”.

Aelton Freitas conta que tomou a iniciativa de apresentar 
seu projeto de lei depois de constatar que não havia norma 
legal específica para o Sistema, “o que gerava incerteza e 
insegurança jurídicas para administradoras e participantes 
de grupos de consórcios”. Outra motivação para sua 
iniciativa “foi observar que o setor era regido por normas 
infralegais influenciadas por oscilações econômicas, 
políticas e sociais, nem sempre condizentes com as 
peculiaridades da natureza jurídica do negócio”.

De olho nessa situação, o então senador verificou que a 
falta de lei específica impedia a delimitação dos direitos e 
obrigações do consorciado, do grupo e da administradora. 
Segundo o parlamentar, “o Sistema era interpretado 
e interpelado por órgãos de Defesa do Consumidor e 
pelos tribunais com base em princípios informativos 
de Teoria Geral dos Contratos, que não alcançavam as 
particularidades dos contratos consorciais”.

Na avaliação de Aelton Freitas, valeu a pena esperar os 
cinco anos entre a apresentação de seu projeto de lei e a 
aprovação da legislação do setor. “O projeto se transformou 

o PROJETO 
QUE REGUlOU O SETOR

1990 Primeiros passos para que a Lei de 
Consórcios se tornasse uma realidade

Aelton Freitas

em fonte segura e eficiente de aplicação e de interpretação 
dessa modalidade de aquisição de bens e serviços, sendo 
altamente benéfico para todos os atores do Sistema 
de Consórcios: administradora, consorciado, grupo, 
autoridades e Poder Público”.

O texto original apresentado por Aelton Freitas “foi acolhido 
quase em sua integridade, com exceção de duas emendas 
que não modificaram o cerne da matéria e apenas pediam 
a exclusão de exigências sobre o registro de imóveis 
e de veículos adquiridos por consórcio” rememora o 
parlamentar.

Satisfeito com o impulso que deu ao Sistema, ele lembra 
o crescimento do setor nos últimos anos: “No final de 
1995 o giro do setor era pouco inferior a R$ 8 milhões. 
No primeiro semestre de 2012 o número de participantes 
ativos em consórcios no país cresceu 12,9%, o volume 
de negócios foi de R$ 38,1 bilhões, chegando perto dos 5 
milhões de consorciados em junho, sem contar o aumento 
de novas adesões, mais 1,234 milhão de janeiro a junho. 
Isso comprova a evolução do Sistema e que ele está cada 
vez mais forte no Brasil”.  

A previsão de Aelton Freitas é de que o setor continue a 
crescer: “Pesquisas detectaram que a maior procura pelos 
consórcios tem sido feita por consumidores que planejam 
e isso vai garantir que o futuro do Sistema continue  
promissor, embora ainda tenham de ser realizadas ações 
para aprimorá-lo. O mercado de consórcios se expande a 
cada dia. Acredito que a tendência vai se manter”.

56 O Passo Decisivo
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“Consórcio, uma solução financeira genuinamente brasileira, completa 50 anos 
realizando os sonhos e desejos dos brasileiros. Com a força e eficácia desta 
solução, este feito com certeza se renovará para os próximos tempos.”
Mário Bernardes Roquette – Presidente Regional Norte/Centro-Oeste

“Há 50 anos o consórcio transforma sonhos em realidade.”
João Pedro de Andrade Salomão – Presidente Regional Sudeste II (MG, RJ, ES)

“Com 50 anos do Sistema de Consórcios e 45 anos da Abac, o produto consórcio se 
consolida como o melhor instrumento para a formação de patrimônio e construção 
de um futuro financeiro mais seguro e próspero para as pessoas, famílias e 
empresas brasileiras. É uma satisfação fazer parte de uma indústria que ajuda a 
construir famílias mais felizes e seguras.”
José Roberto Luppi – Presidente Regional Sul II (Paraná) 

“O Sistema de Consórcios é fundamental para a expansão do mercado brasileiro 
de motocicletas. A entrega de mais de 4 milhões de unidades nos últimos 30 anos 
comprova que o consórcio é a maneira com que tanto clientes como fabricantes 
podem planejar a compra e produção de forma segura e sustentada.” 
Ricardo Tomoyose – Honda Serviços Financeiros

“Sinto que há 50 anos o Sistema de Consórcios trabalha para o crescimento do 
país garantindo a produção, também como projeto de responsabilidade social em 
uma sociedade de juros altos, administrando sem juros”.
Edna Maria Honorato – Conselheira da Abac

“É uma honra para a BB Consórcios participar desta história de 50 anos, iniciada 
por funcionários do Banco do Brasil, e integrar o Conselho da Abac, que há 45 anos 
luta com altivez pelo Sistema. Saudações!”
Flavio Naufel do Amaral – Conselheiro da Abac

“Neste meio século de vida do Sistema de Consórcios, conseguimos realizar uma 
quantidade infinita de realizações de sonhos da nossa sociedade e a garantia de 
um sem número de empregos nesta cadeia produtiva. Por tudo isso o sistema de 
consórcio merece os nossos parabéns.” 
Carlos Alberto Teixeira Lyra – Presidente Regional Nordeste

“A longevidade do Sistema de Consórcios atesta a importância desse mecanismo 
para o consumidor consciente e para o desenvolvimento da economia dos países 
em que está presente.”
Leonel Paulo Guimarães Souza – Presidente Regional Sul I (RS e SC)

Palavra
dos Conselheiros“ ”

Invista nos seus projetos 
de forma inteligente, sem juros, 
com a garantia e a qualidade 
da Porto Seguro.

Com o Consórcio de Imóvel Porto Seguro, você
pode adquirir imóveis novos ou usados, residenciais 
ou comerciais, de praia ou de campo. Ou ainda 
reformar, construir ou comprar um terreno.

Conte também com o Consórcio de Automóvel 
Porto Seguro para comprar o seu carro. 

São diversas opções de planos para compra 
ou troca do seu 0 km ou seminovo* de qualquer 
marca e modelo. Com o Consórcio de Automóvel 
Porto Seguro, você tem até 80 meses para pagar 
e pode optar por créditos entre R$ 15 mil e R$ 114 mil.

*Veículos com até 3 anos de uso. Porto Seguro Administradora de 
Consórcio Ltda. CNPJ 48.041.735/0001-90. Ouvidoria: 0800 727 1184 
ou (11) 3366-3184. Condições válidas para os estados: BA, CE, DF, ES, 
GO, MG, MS, MT, PA, PR, RJ, RS, SC e SP.

Para mais informações, ligue 

0800 707 1717 ou acesse 
www.portoconsorcio.com.br.

Leve seu dinheiro
para o lugar certo.
Porto Seguro Consórcio.
O investimento inteligente.
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Grupo SeGurador BB e MapFre

SeguroS MAPFre PArA 
AdMiniStrAdorAS de conSórcioS.
ráPidoS, FáceiS e PráticoS coMo 
todo Seguro MAPFre.

SQg – Seguro QuebrA 
de gArAntiA Seguro PreStAMiStA

a MapFre Seguros é líder de mercado em soluções de seguros para consórcios,
com mais de 15 anos de experiência. Com equipe especializada atua em todas as etapas
da operação, sempre desenvolvendo novas soluções e produtos para atender
necessidades específicas de cada administradora.

Conheça as vantagens da MapFre Seguros para a sua administradora de consórcios:

para mais informações, sqg@bbmapfre.com.br

www.mapfre.com.br

aFluxo de caixa
 Manutenção do fluxo de caixa, com indenização
 de perdas.

aGestão de cobrança e recuperação
 opção da gestão de cobrança e recuperação 
 de créditos não pagos, com uma equipe própria 
 especializada.

apCLd / pdd
 redução da provisão para Crédito de
 Liquidação duvidosa com aumento da liquidez
 com a cobertura do seguro.

aCálculo de impostos
 redução da base de cálculo para fins de Ir
 e Contribuição Social com a despesa gerada 
 pelo prêmio do seguro. 

aavaliação de crédito
 Monitoramento da sua carteira de clientes,
 de forma rápida e atualizada.

aBalanços
 Melhorias na estrutura do balanço do 
 estipulante ou credor.

aCarteira de recebíveis
 diminuição da taxa de risco, permitindo uma
 melhor negociação. 

aGeração de receita
 possibilidade de geração de receita para
 a administradora de Consórcio como 
 remuneração da distribuição de outros produtos 
 de seguros, tais como título de capitalização
 e perda de renda.

Indeniza o Segurado pelas perdas causadas 
por prestações não pagas por consorciados, 
sejam eles pessoas físicas ou jurídicas.

Indeniza o beneficiário com o saldo devedor 
do consorciado (pJ ou pF), no caso de morte 
ou invalidez por acidente.
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Grupo SeGurador BB e MapFre

SeguroS MAPFre PArA 
AdMiniStrAdorAS de conSórcioS.
ráPidoS, FáceiS e PráticoS coMo 
todo Seguro MAPFre.

SQg – Seguro QuebrA 
de gArAntiA Seguro PreStAMiStA

a MapFre Seguros é líder de mercado em soluções de seguros para consórcios,
com mais de 15 anos de experiência. Com equipe especializada atua em todas as etapas
da operação, sempre desenvolvendo novas soluções e produtos para atender
necessidades específicas de cada administradora.

Conheça as vantagens da MapFre Seguros para a sua administradora de consórcios:

para mais informações, sqg@bbmapfre.com.br

www.mapfre.com.br

aFluxo de caixa
 Manutenção do fluxo de caixa, com indenização
 de perdas.

aGestão de cobrança e recuperação
 opção da gestão de cobrança e recuperação 
 de créditos não pagos, com uma equipe própria 
 especializada.

apCLd / pdd
 redução da provisão para Crédito de
 Liquidação duvidosa com aumento da liquidez
 com a cobertura do seguro.

aCálculo de impostos
 redução da base de cálculo para fins de Ir
 e Contribuição Social com a despesa gerada 
 pelo prêmio do seguro. 

aavaliação de crédito
 Monitoramento da sua carteira de clientes,
 de forma rápida e atualizada.

aBalanços
 Melhorias na estrutura do balanço do 
 estipulante ou credor.

aCarteira de recebíveis
 diminuição da taxa de risco, permitindo uma
 melhor negociação. 

aGeração de receita
 possibilidade de geração de receita para
 a administradora de Consórcio como 
 remuneração da distribuição de outros produtos 
 de seguros, tais como título de capitalização
 e perda de renda.

Indeniza o Segurado pelas perdas causadas 
por prestações não pagas por consorciados, 
sejam eles pessoas físicas ou jurídicas.

Indeniza o beneficiário com o saldo devedor 
do consorciado (pJ ou pF), no caso de morte 
ou invalidez por acidente.
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Os premiados em  2012

O Prêmio Abac Inovação em Consórcios 
chegou à sua segunda edição, em 2012, 
já reconhecido como importante forma 
de destacar os trabalhos voltados para a 
excelência dentro do Sistema. Idealizado 
e realizado pela Abac, com organização da 
Garrido Marketing, o prêmio tem o objetivo 
de incentivar a criatividade e as ações 
inovadoras no Sistema.

“A premiação reconhece anualmente 
os melhores ‘cases’ desenvolvidos por 
empresas que tenham obtido resultados 

efetivos, aplicados ou aplicáveis 
diretamente ao Sistema de Consórcios”, 
afirma Paulo Rossi, presidente executivo 
da Abac. “Além disso, destaca as ideias 
inovadoras, escritas e idealizadas por 
profissionais ou cidadãos que desejam 
apresentar uma inovação. O sucesso 
do lançamento do prêmio mostrou a 
importância da iniciativa”.

O prêmio é aberto à participação de todos 
os interessados. Podem se inscrever 
profissionais e cidadãos, inclusive 

estudantes universitários, no Grupo I – 
Ideias Inovadoras. As empresas podem 
apresentar seus cases nas categorias do 
Grupo II – Cases Inovadores.

Todos os trabalhos inscritos são submetidos 
a um júri formado por profissionais de 
reconhecida competência e conhecimento 
do setor.

Leia abaixo e nas próximas páginas 
os premiados de 2012 e a relação dos 
vencedores da primeira edição.

Um levantamento feito na cidade de 
Natal (RN), por Eugênio Jorge Ramos da 
Silva, coordenador comercial do Consórcio 
Eldorado, apontou uma problemática 
interessante: de cada 100 crianças 
pesquisadas nas escolas, 80% não têm o 
hábito de guardar dinheiro.

Com mais de 36 anos de experiência no 
setor de consórcios, a solução encontrada 
está presente na ideia vencedora 
intitulada: ‘Consórcio Kids: Modelo de 
Oportunidade e Desenvolvimento para 
o Sistema de Consórcios no Brasil’. A 
Ideia Inovadora apresenta um modelo de 
educação inclusiva nas escolas focado no 
público infanto-juvenil. “Desenvolvemos 
um trabalho de palestras nas escolas e, 
no final, aplicávamos um game educativo. 
Levamos educação financeira para os 
jovens e, rapidamente, eles entenderam”, 
disse Silva.  

O Consórcio Kids® pode ser apresentado 
como uma importante ferramenta de 
educação financeira para crianças, 
adolescentes e jovens, além de ser uma 

alternativa de disciplina e poupança 
programada, investimento e construção de 
patrimônio. “A criança no primeiro contato 
vê o consórcios como algo festivo, em 
razão do sorteio. No segundo momento, 
ela entende sua importância. Todo o 
meu patrimônio pessoal é oriundo do 
consórcio”, ressaltou Silva.

Para ele, ao trabalhar as crianças, jovens 
e adolescentes como futuros clientes, 

as empresas do Sistema de Consórcios 
estarão educando o cidadão do amanhã, 
despertando no mesmo a cultura do 
planejamento financeiro a médio e longo 
prazos. “É um projeto visionário alinhado 
com o novo conceito de educação”, finalizou 
o vencedor.

ideia inovadora:

RECONHECIMENTO 
À INOVAÇÃO



inovação em
atendimento:

A criatividade como base de formação 
empírica de vida permeia a história 
de Antonio Carlos Candido, da Consort 
Consórcios, 44 anos, que venceu a 
Categoria Inovação em Atendimento com 
o projeto - ‘O relacionamento: a mola 
propulsora do sucesso’. Sua vida é marcada 
por desafios e superação: “Fui campeão 
de vendas no ranking da Abac em 2006, 
com 97 cotas comercializadas em único 
mês. Um marco na minha vida pessoal”, 
considerou Candido. 

O “Business Plan” (plano de negócios) 
que o fez vitorioso consiste em um 
cadastro pessoal, no qual o participante 
é munido de informações. “É uma rede 
de relacionamento, ou seja, quem indicar 
um negócio que se consolide tem uma 
participação no ganho. É um plano de 
integração e parceria”, ressaltou Candido.

A opção do projeto foi concebida, 
principalmente por contar com recursos 
próprios para capacitação e suporte. 

“Inúmeros vendedores experientes, 
por muitas vezes, geram altos custos, 
sem apresentar resultados condizentes 
com o tamanho do investimento de uma 
empresa. O sistema “Pague Fácil”, que 
desenvolvemos, permite tratar todos 
os clientes e seus respectivos assuntos 
como únicos, oferecendo condições e 
vantagens específicas, de acordo com as 
necessidades de cada um. Além disso, 
oferece diferenciais exclusivos aos 
clientes com histórico de pontualidade no 

pagamento de suas parcelas”, explicou 
Candido. Desde a implementação do 
sistema, a Consort Consórcios apresentou 
crescimento significativo de créditos e cotas 
comercializadas, com grande percentual de 
taxas de retenção e menor inadimplência. 
A meta é que 80% dos clientes estejam 
cadastrados no sistema, com pagamento 
em débito automático e boleto via e-mail, 
elevando, assim, o percentual de retenção 
de clientes até o final de 2012.
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inovação em 
Gestão e rH:

O projeto “Dia Encantado”, implementado 
pela Disal Consórcios, foi criado a partir da 
cultura organizacional da administradora, 
que tem no capital humano seu maior 
diferencial. Maria de Lourdes da Silva Pinto, 
uma das responsáveis pelo projeto conta 
que ele existe há mais de 10 anos, e que 
no momento é de recreação. “Emerge no 
filho um sentimento de orgulho pelos pais. 
Alguns pedem para usar o computador e 
o telefone, sentem-se parte da empresa. 
Gente pequena com função executiva em 
um dia especial de recreação”, descontrai.

O “Dia Encantado”, no qual os colaboradores 
podem levar seus filhos entre 3 e 12 
anos de idade para conhecer o seu local 
de trabalho, venceu em sua categoria. O 
evento acontece sempre na sexta-feira que 
antecede o Dia das Crianças, e tem como 
objetivos melhorar o clima organizacional; 
proporcionar novas amizades aos filhos e 

aproximar os colaboradores da Disal. É um 
estimulo na relação entre pais e filhos”, 
considera Maria de Lourdes.

Ela conta que o dia começa com a recepção 
das crianças e de todos os colaboradores 
com muita animação. Após a identificação, 
é servido um delicioso e nutritivo café 
da manhã para as crianças. Em seguida, 

elas se dirigem ao local de trabalho dos 
pais  e, após, são envolvidos em dinâmicas 
de recreação. “Anualmente, são realizadas 
pesquisas ao final do “Dia Encantado” e a 
percepção do clima agradável e feliz neste 
dia se traduz em 98% dos colaboradores 
que consideram o evento como bom e 
ótimo”, comemorou Maria de Lourdes.



O Consórcio Nacional Groscon, em maio 
de 2012, por meio de iniciativa de seu 
diretor Telmo José Barbosa, realizou a 
inauguração de grupo de automóveis com 
a finalidade de doar parte dos lucros para a 
Santa Casa de Misericórdia de Barretos. “O 
princípio é devolver parte em prol de uma 
causa justa e humana, ação que ganhou a 
simpatia de todos os envolvidos”, pontuou 
Telmo.

Contando com a participação da sua filha 
advogada, Mylene Lady Barbosa, o projeto, 
que já nasceu vencedor, integrou o rol dos 
ganhadores com o case: “Inauguração 
de grupo para doação à Santa Casa de 
Barretos”. Sustentada por esse objetivo, a 
gestão da empresa não se norteia apenas 
no cumprimento de seus interesses 
comerciais, mas também de outros ideais 
como, por exemplo, de seus colaboradores, 
das comunidades locais, das autoridades 
públicas e da sociedade em geral. “É uma 

ideia visionária, até porque, as empresas 
no futuro devem optar por esse caminho”, 
ressaltou Telmo Barbosa, mencionando 
que “o consorciado se sente agraciado 
em comprar uma cota, por meio da qual 
colabora com um projeto importante de 
sua cidade”. A empresa foi pioneira neste 
tipo de ação em Barretos, interior de São 
Paulo, onde a sociedade e a Santa Casa de 
Misericórdia prestaram  reconhecimento 

público. Foi emitido um certificado 
registrando o ato de solidariedade e 
responsabilidade social. “Juntamos 
o ato de administrar consórcio com a 
Responsabilidade Social tão amplamente 
discutida e requerida, provando que esta 
parceria é plenamente  viável quando se 
quer e se almeja algo maior. É a aplicação 
de fazer o bem, unindo o trabalho nessa 
direção”, finalizou Barbosa.
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inovação
Socioambiental:

inovação em Marketing, Vendas, Produtos e Serviços:
O cliente é parte fundamental em um 
negócio de sucesso, mas como encantá-
lo por um longo período? A resposta está 
no case da Yamaha Consórcios – ‘Vender 
bem para vender novamente’: “Tivemos a 
ideia de devolver o Fundo de Reserva para 
os antigos clientes de nossa carteira e, 
curiosamente, encontramos um senhor de 
64 anos que foi nosso primeiro comprador. 
Isso nos empolgou a criar esse projeto”, 
narrou Roberto José Longo, gerente 
comercial da administradora Yamaha 
Consórcios.

Como forma de garantir a segurança e 
tranquilidade dos consorciados, a empresa 
investiu no relacionamento, ampliando os 
meios tradicionais de comunicação com os 
consorciados para a restituição dos valores 
- os chamados recursos não procurados. 
“Através de uma parceria com a Sigma 
Soluções realizamos contatos telefônicos 
em busca de melhores resultados 
para satisfazer esse público envolvido. 
Conseguimos acionar 71 mil clientes 
que, em contato com o projeto, passaram 
a acreditar ainda mais no consórcio”, 
destacou. O objetivo inicial era apenas 

contatar os consorciados que possuíam 
recursos não procurados e, assim, realizar 
a devolução através de dados bancários. 
Porém, com o passar do tempo, o projeto 
foi ganhando corpo e a Yamaha passou 
a utilizar estes contatos também para 
atualizar sua base de dados de clientes 

ativos, enriquecendo as informações para 
futuros contatos em busca de melhorar a 
fidelização dos clientes. “O impacto direto 
aumentou nossas vendas e passamos 
a fortalecer, ainda mais, essa rede de 
consumidores”, destacou Longo.
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Uma ferramenta que atinge resultados 
precisos e, ainda, possibilita corrigir 
possíveis falhas e inovar na melhor 
prestação de serviço. Esse é o case 
Embracon: ‘Ferramenta para planejamento 
de longo prazo’. Assim entendendo, a 
empresa desenvolveu o seu ‘Simulador 
de Negócios’, um sistema de informações 
capaz de projetar todos os cenários 
possíveis de forma simples e confiável.

A ferramenta possui  inteligência artificial, 
pois aprende com os erros e utiliza 
estatística comportamental para realizar as 
novas projeções. “No começo tudo era feito 
em  planilha de Excel e, diante da evolução 
dos sistemas, passamos a utilizar um 
software da IBM”, contou Sílvia de Fátima 
Sacco Moraes, matemática, administradora 
de empresas e uma das responsáveis pelo 
projeto na Embracon. 
 
O simulador possui dois módulos: 
simulador de produto e simulador da 

empresa. O primeiro armazena todas 
as informações da carteira de clientes 
e projeta a melhor alternativa para um 
determinado produto (grupo). Já o segundo 
utiliza dados estatísticos comportamentais 
baseados na carteira de clientes para 
projetar os próximos cinco anos. “Por meio  
do simulador da empresa, é possível obter 

diversas informações com margem de erro 
pequena. São dados que ajudam a antever 
cenários e, consequentemente, impactam 
em melhores decisões”, finaliza Sílvia.

Os escolhidos da 1ª. edição

Na primeira edição do Prêmio ABAC Inovação em 
Consórcios, em 2011, os vencedores foram:

Ideias Inovadoras
Responsável: Bruno Luiz Colatusso
Case: “Assinatura Eletrônica”

Inovação em Gestão e RH
Empresa: Consórcio Embracon
Case: “RH Descentralizado”

Inovação em Marketing e Vendas
Empresa: Consórcio Scania Brasil
Case: “Família Scania”

Inovação em Produtos e Serviços
Empresa: Consórcio Nacional Gazin
Case: “Viaja Fácil Brasil”

Inovação Socioambiental
Empresa: Consórcio Eldorado
Case: “Educação Financeira”

Inovação em TI
Empresa: Consórcio Embracon
Case: “Embracon Implementa Tecnologia de Gestão 
de Crédito e Reduz Inadimplência em 35%”

inovação em Ti:inovação em Marketing, Vendas, Produtos e Serviços:



A comemoração dos 50 anos do Sistema de 
Consórcios e 45 anos da Abac aconteceu em grande 
estilo no dia 4 de outubro, no Leopolldo Itaim, em São 
Paulo. Estiveram presentes à festa representantes 
do setor que ajudaram na formação e no crescimento 
dos consórcios, além de ex-dirigentes do Banco 
Central  do Brasil, que trabalharam lado a lado com 
o Sistema, como Gustavo Loyola e Sérgio Darcy.

Durante a festa, além do congraçamento, os 
ganhadores do Prêmio Abac Inovação em Consórcios 
de 2012 receberam seus troféus (leia texto nesta 
edição). Além disso, os funcionários que estão na 
Abac há décadas receberam, como reconhecimento 
pelo trabalho desenvolvido no período, um voucher  
de viagem. Ao final, aconteceu  um show da cantora 
Fafá de Belém. 

A seguir, nesta e nas próximas páginas, imagens de 
momentos importantes dessa comemoração.

Uma festa para 
saudar o Sistema
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Preparamos esta publicação 
pensando em você, tentando mostrar 
fatos e personagens que ajudaram a 
fazer a história de 50 anos do Sistema 
de Consórcios e 45 anos da Abac. 
Nesse processo, pudemos verificar 
como nosso setor cresceu e se 
diversificou rapidamente, apesar de 
todas as incertezas que a economia 
brasileira viveu nesse período. 

Esperamos que você tenha gostado 
de conhecer, por esta revista, uma 
parte dessa rica história. 

E aproveitamos para convidá-lo para 
as comemorações de 55 anos do 
Sistema e 50 anos da Abac, daqui a 
cinco anos. Já estamos pensando 
nelas e contando com você para estar 
conosco nessa nova oportunidade.

Evento Comemorativo do Sistema e da Abac
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O Sicredi é um dos maiores sistemas cooperativos do País e da América Latina. 
Unindo desenvolvimento econômico e responsabilidade social, conta com 113 
cooperativas de crédito, mais de 2 milhões de associados, está presente em 
10 estados e 905 municípios, com mais de 1.100 pontos de atendimento que 
gerenciam ativos superiores a R$ 28 bilhões. É essa solidez e credibilidade que 
estão por trás da Administradora de Consórcios Sicredi, a maior do mercado 
no setor cooperativo brasileiro. Administradora de Consórcios Sicredi: a união 
de forças para realizar sonhos.

Administradora de Consórcios Sicredi.
Realizando sonhos e grandes
negócios pelo Brasil.

sicredi.com.br

SAC Sicredi - 0800 724 7220  /  Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 724 0525. 
Ouvidoria Sicredi - 0800 646 2519.
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50 anos de consórcio e o 
Banco do Brasil, desde o 
início, faz parte desta história

Na BB Consórcios, você tem um portfólio 
completo para aquisição de bens e serviços.
São várias opções para realizar seus sonhos:

• Imóveis de R$ 30 mil a R$ 700 mil, em até 200 
meses, inclusive para utilização do seu FGTS*.
• Automóveis novos ou usados de 
R$ 15 mil a R$ 160 mil em até 75 meses.
• Caminhões ou veículos pesados até
R$ 180 mil em até 100 meses.
• E também: motocicletas, eletroeletrônicos e 
serviços.

Porque só é bom pra gente se for bom pra você. 
Acesse bb.com.br/consorcios e saiba mais.


