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Consórcio ajuda
a tirar a reforma
da casa do papel
Pata quem não tem
pressa em começar as
obras, modalidade de
crédito oferece vantagens
-' TATIANA RIBEIRO

ta guiar@redegazeta.com

Uma boa alternativa para
quem está sem dinheiro pa
ra custear uma reforma do
início ao fim pode ser um
grupo de consórcio. Essa
modalidade de crédito cres
ceu cerca de 12%, em 2017,
e promete um desempenho
ainda melhor neste ano.
Segundo o diretor regio
nal Sudeste II da Associa
ção Brasileira deAdminis
tradoras de Consórcios
(Abac), Robson Subtil
Amorim, a modalidade é
uma forma segura para

quem está focado no pla
nejamento financeiro.
"O consórcio é para o
consumidor que não tem
pressa em reformara casa e
temcomoessênciaa educa
ção financeira. É para aque
la pessoa que se organiza
para colocar em prática a
realização de um projeto."
Ele ressalta que o consór
cio oferece vantagens, como
parcelasatrativase a isenção
de juros. "Na maioria das
empresas, apenas é cobrada
uma troca administrativa, já
diluída no valor das presta
çf>es mensais", informa.
A economia é outro be
nefício do consórcio. "Co
mo o contemplado recebe
rá o dinheiro à vista, o con
sumidor terá maior poder

de barganha para negociar
o melhor preço e desconto
na hora de contratar o ser
viço e na compra dos ma
teriais", frisa Robson.
No entanto, é preciso ter
atenção: para receber o di
nheiro, é necessário ser sor
teado nas assembleias men
sais ou oferecer o maior lan
ce do grupo. Por isso, é pos
sível que o consumidor
aguarde a contemplação
até o fim do contrato.
CRITÉRIOS
Para reformas, por
meio do consórcio, o inte
ressado deve ser proprie
tário de imóvel urbano,
residencial ou comercial,
que esteja situado em ter
ritório nacional. Entre os

CRESCIMENTO

12%

de cre scimento
É quanto a modalidade
de crédito avançou em
2017. Para est e ano, es
pecialistas aguardam
resu ltado ainda melhor.

documentos exigidos pela
administradora, estão a
escritura registrada do
imóvel, o cronograma físi
co-financeiro da obra, o
memorial descritivo e a
Anotação de Responsabi
lidade Técnica (ART) do
projeto e execução.

FREEPIK

Não há
cobrança de
ju ros na
modalidade

O contemplado pode com as do mercado.
utilizar a carta de crédito
"O consumidor deve pes
para a mão de obra e aqui quisar as melhores trocas ad
sição de material. Alguns ministrativas antes de fechar
seIV1ços são ampliações, negócio", salienta o profes
pinturas, troca de revesti sor de economia e de direito,
mento e reparos em geral. Angelo José D'Ambrosio.
Outra orientação é fazer
O prestador de serviço tem
que ser formal e deve pos uma estimativa de quanto
suirCNPJ. Issoporquea do irá gastar lá na frente com a
cumentação da obra será obra. "É preciso prever um
analisada, por meio de vis gasto 25% acima do atual
toria, pela empresa admi orçamento. Se a expectativa
nistradora do consórcio.
for investir R$ 10 mil na re
forma, por exemplo, ele de
ve prever R$ 12.500", enfa
CUIDADOS
Segundo os especialistas, tiza o economista Antônio
mesmo com as facilidades, é Marcus Machado. Ele acres
preciso alguns
cuida centa que ovalordestinado à
dos na hora de contratar o parcela não pode ultrapas
serviço. Um deles é verificar sar 30% da renda mensal,
a credibilidade das empresas para não correr o risco de en
e se as trocas são compaúveis trar em inadimplência.

