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RESUMO 
 
O presente estudo teve por finalidade buscar através da trajetória histórica do 
Sistema de Consórcios mecanismos que contribuem com as Instituições 
Financeiras e as administradoras de consórcios na identificação da real 
necessidade dos seus consumidores, bem como orientá-los da melhor forma 
possível quando estes buscam atender suas necessidades específicas, seja 
através de uma poupança programada, um tipo de investimento ou mesmo na 
construção de um patrimônio. O Sistema de Consórcio é visto como um 
programa baseado na união das pessoas físicas ou jurídicas, em grupo 
fechado, cuja finalidade principal se caracteriza em formar patrimônio destinado 
à compra de bens móveis duráveis, imóveis e serviços turísticos, dentre outros, 
por meio de autofinanciamento. O sistema tem na ABAC (Associação Brasileira 
de Administradoras de Consórcios) e no SINAC (Sindicato Nacional dos 
Administradores de Consórcio), suas principais entidades representativas e, no 
Banco Central do Brasil (BACEN), o principal órgão regulamentador, que, 
constantemente tem editado novas Leis e Circulares que contribuem para 
disciplinar e dar maior credibilidade ao sistema no Brasil. 
 
 
Palavras-chave : sistema de consórcios, investimento, perfil e comportamento 
de compra dos consumidores, relacionamento, fidelização. 
 
 
 



LISTA DE FIGURAS 
 
 
Figura 1.1 – Escala servqual ............................................................................ 16 

Figura 2.1 – Fatores decisivos do consumidor ................................................. 37 

Figura 2.2 – Comparação entre os investimentos ............................................ 44 

 

 
 
 
 



LISTA DE GRÁFICOS 
 

 
Gráfico 3.1 – Variáveis dos consorciados: sexo e estado civil ......................... 47 

Gráfico 3.2 – Faixa etária e renda familiar dos consorciados........................... 48 

Gráfico 3.3 – Nível de escolaridade e números pendentes .............................. 49 

Gráfico 3.4 – Setor de trabalho dos consorciados............................................ 50 

 

 



LISTA DE QUADROS 
 
 

Quadro 1.1 – Planejamento do trabalho........................................................... 21 

Quadro 3.1 – Conhecimento sobre o sistema .................................................. 51 

Quadro 3.2 – Grau de importância na hora da escolha.................................... 52 

Quadro 3.3 – Grau de importância no segmento consórcio ............................. 53 

Quadro 3.4 – Tipo de segmento....................................................................... 54 

Quadro 3.5 – Grupos de consórcio .................................................................. 55 

Quadro 3.6 – Mecanismos de informação e comunicação............................... 56 

Quadro 3.7 – Nível de satisfação ..................................................................... 57 

Quadro 4.1 – Análise swot do resultado da pesquisa ...................................... 59 

 

 
 



SUMÁRIO 
 

RESUMO............................................................................................................ 3 

LISTA DE FIGURAS................................... ....................................................... 4 

LISTA DE GRÁFICOS .................................. ..................................................... 5 

LISTA DE QUADROS................................... ..................................................... 6 

1 INTRODUÇÃO ................................................................................................ 9 

1.1 Problemática e relevância .......................................................................... 11 

1.2 Objetivos .................................................................................................... 13 

1.2.1 Objetivo geral .......................................................................................... 13 

1.2.2 Objetivos específicos............................................................................... 13 

1.3 Justificativa................................................................................................. 13 

1.4 Metodologia................................................................................................ 15 

1.4.1 Tipo de pesquisa ..................................................................................... 17 

1.4.2 Natureza da pesquisa.............................................................................. 17 

1.4.3 Desenvolvimento do método de pesquisa............................................... 18 

1.4.4 Instrumento de pesquisa e manuseio...................................................... 19 

1.4.5 CRONOGRAMA DA PESQUISA............................................................. 20 

1.5 Estrutura do trabalho .................................................................................. 23 

2 REFERENCIAL TEÓRICO.............................. .............................................. 24 

2.1 Trajetória do sistema de consórcios........................................................... 24 

2.2 Abordagens conceituais do consórcio ........................................................ 30 

2.3 Tipos de consórcios ................................................................................... 33 

2.4 Análise do perfil e do comportamento de compra dos consumidores   ..... 36 

2.4.1 Fatores culturais ...................................................................................... 38



 

2.4.2 Fatores sociais ........................................................................................ 39 

2.4.3 Fatores psicológicos................................................................................ 39 

2.4.4 Fatores pessoais ..................................................................................... 41 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES.......................... ........................................ 46 

3.1 Análise ambiental do cenário existente ...................................................... 46 

3.2 Análise geral da pesquisa realizada ........................................................... 58 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS ............................. ............................................. 64 

5 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS....................... ...................................... 67 

6 BIBLIOGRAFIA ..................................... ....................................................... 69 

ANEXO A – PESQUISA DE MERCADO ...................... ................................... 71 

ANEXO B – LEI Nº 11.795............................ ................................................... 74 

ANEXO C – LEGISLAÇÃO E NORMAS VIGENTES DO CONSÓRCIO ......... 86 

 

 



1 INTRODUÇÃO 
 
 Um dos principais aspectos econômicos observados em qualquer 

economia diz respeito ao crescimento econômico, expresso diretamente no 

comportamento do Produto Interno Bruto (PIB) ao longo do tempo. 

 Nesse contexto, a economia brasileira ao longo das últimas décadas 

tem apresentado moderadas taxas de crescimento, especialmente após 2002 

quando a desvalorização cambial acompanhado por altas taxas de juros fez 

com que o país fosse invadido por uma enxurrada de ‘dólares artificiais’1 e os 

consumidores internos detivessem uma maior liberação de crédito pelas 

Instituições Financeiras. 

 Ao mesmo tempo, a economia brasileira registrou mudanças 

significativas nesse período, com uma profunda alteração na estrutura de 

produção, oriunda principalmente pelo processo de autofinanciamento do 

consumo de bens duráveis e não duráveis.  

 Contudo, a dificuldade na concessão de crédito no Brasil tem gerado 

muita insatisfação em todos os setores da economia brasileira, uma vez que os 

bancos acabam por exigir garantias adicionais para concessões de crédito, o 

que inviabiliza os investimentos pretendidos pelo consumidor. 

 Diante deste cenário, o consumidor brasileiro tem buscado no 

mercado atual algumas opções de crédito que permite alcançar os seus 

objetivos traçados, seja através de um financiando, de algum tipo de 

investimento ou mesmo fazendo parte de um grupo de consórcio.  

 O Sistema de Consórcio na atualidade tem se caracterizado como 

um modelo de investimento que prevê a utilização individual de recursos 

                                                 
1 Moeda estrangeira especulativa. 
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financeiros coletivos e de forma programada, um a um, até o último que o 

compõe, equilibrados por um modelo matemático de amortização e utilização 

de recursos. 

 Os princípios acima, na prática, caracterizam que várias pessoas 

(grupos) contribuem financeiramente de forma parcelada; ou seja, com uma 

amortização periódica baseados em um objetivo comum, que é o de aquisição 

de bens.  

 De acordo com a Associação Brasileira das Administradoras de 

Consórcios - ABAC2 (2008), o Sistema de Consórcios tem representado os 

interesses de mais de 3 milhões de consorciados e é responsável pela 

movimentação de cerca de 14 bilhões de reais, correspondendo com 

aproximadamente 1% do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil, entregando aos 

seus participantes, aproximadamente, 10 milhões de bens nos últimos dez 

anos. 

 Contudo, o consórcio tem se caracterizado por um negócio que 

opera num mercado em que não basta apenas cumprir regulamentos impostos 

pelos órgãos competentes, deve haver sim absoluta transparência com o 

consorciado (MAZZUCHINI, 2005 apud STEIN, 2006). 

 Nesse sentido, o presente trabalho apresenta uma abordagem dos 

diversos conceitos que envolvem esse importante setor da economia brasileira, 

sua origem, trajetória, funcionamento, tipologias, normatizações e, 

principalmente, o interesse das Instituições Financeiras e das administradoras 

de consórcios por este setor, bem como uma análise do perfil dos consorciados 

                                                 
2 É uma entidade de classe sem fins lucrativos que representa mais de 300 empresas do 
Sistema de Consórcios em todo o território nacional. Fundada no final da década de 60, têm 
desempenhado papel essencial no aperfeiçoamento das normas e dos mecanismos do 
Sistema, atuando como interlocutores da classe perante autoridades competentes e 
consorciados. 
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da Região da Grande Dourados no estado do Mato Grosso do Sul, em busca 

de identificar a sua percepção e o seu grau de satisfação em relação ao meio 

de investimento a ser utilizado. 

1.1 Problemática e Relevância 
 
 Percebeu-se no consórcio uma alternativa para suprir as 

necessidades de aquisições de bens quando se iniciou um período de grande 

consumo, onde a compra parcelada era a opção mais viável, a médio ou a 

longo prazo. A condição básica desse sistema é a de igualdade: todos 

assumem as mesmas obrigações e tem os mesmos direitos.  

 Atualmente, para comandar a atividade de organização de 

consórcio, existem administradoras que são sociedades civis ou mercantis 

prestadoras de serviços autorizados pelo Governo Federal. 

 Ante a política ditada pelas autoridades monetárias, ao longo dos 

anos, tendo os juros elevados como instrumento de combate à inflação 

brasileira, o Sistema de Consórcios, cada vez mais ganha preferência de 

compra junto aos consumidores.  

 O consorciado, consequentemente, tem nessa atividade um 

mecanismo de investimento, através do qual pode direcionar seus recursos 

financeiros dentro de sua real capacidade. No entanto, o maior problema do 

produto consórcio ainda é a falta de conhecimento por parte de alguns 

consumidores.  

 Neste sentindo, além de identificar o grau de satisfação dos 

consumidores de consórcio da Região da Grande Dourados/MS, este trabalho 

buscará uma maior compreensão do consórcio sob a ótica da percepção dos 
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consorciados, tendo em vista que a abordagem do assunto ainda é incipiente 

nos meios estratégicos das administradoras. 

Percebe-se que há uma falha das administradoras quando se trata 

em fidelização de clientes; os consumidores somente possuem informações 

quando vão atrás de meios para obtê-las, uma vez que é dever das 

administradoras criarem um relacionamento mais próximo com cada cliente, 

oferecendo dessa forma um laço de fidelização de longo prazo. 

Neste sentido, será utilizada para uma análise de cenário, uma 

ferramenta conhecida pelos profissionais de marketing, a ‘Análise Swot3’, na 

busca da identificação dos pontos positivos e negativos do setor de consórcio, 

suas forças e fraquezas, bem como identificar e sugerir possíveis mudanças 

que tragam melhoria contínua ao setor e, principalmente, satisfação ao 

consumidor final (consorciado). 

 Os setores de marketing não devem ser estudados como entidades 

separadas, como empresas de serviços bancários, de saúde ou de 

alimentação, por exemplo; o que ocorre com muita frequência porque certas 

empresas examinam somente as práticas dos seus competidores dentro de 

seus setores de atuação e se esquecem de suas necessidades específicas. 

 Desse modo, as empresas precisam observar o mercado 

(benchmarking4) para obter idéias de melhoria contínua; precisam ser capazes 

de examinar as próprias organizações e interagir com os processos 

produzidos, sabendo analisar os atributos comuns a vários ramos de negócios, 

                                                 
3 Forças (Strengths), Fraquezas (Weaknesses), Oportunidades (Opportunities) e Ameaças 
(Threats). 
4 Processo por meio do qual uma empresa examina como outra realiza uma atividade 
específica a fim de melhorar como realizar a mesma ou uma atividade semelhante; ou seja, é a 
busca das melhores práticas que conduzem ao desempenho superior. 
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seja através do bom atendimento, na busca de suprir as necessidades de seus 

consumidores ou mesmo na inovação e criação de novos produtos e serviços. 

 1.2 Objetivos  
 
 Constituem-se em objetivos da pesquisa: 

1.2.1 Objetivo geral 
 

� Por meio do levantamento da trajetória histórica do Sistema de 

Consórcios, identificar qual a concepção dos consumidores de 

consórcio ao Sistema; seja através de uma poupança 

programada, um investimento ou mesmo na construção de 

patrimônio. 

1.2.2 Objetivos específicos 
 

� Analisar e caracterizar a evolução do consórcio na economia 

nacional; 

� Através da ‘Análise Swot’, sobre a ótica dos consumidores de 

consórcio e da concorrência propriamente dita, identificar os 

pontos fortes (+) e fracos (-) do Sistema de Consórcios e propor 

possíveis melhorias ao sistema e, consequentemente, a 

satisfação do consumidor final. 

1.3 Justificativa 
  

 Ao observar a evolução do consórcio, um fato de criatividade 

brasileira, determinado tema se torna relevante por tratar-se de forma 

inovadora de comercialização de bens e de crescimento econômico. 
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A importância do tema deste trabalho justifica-se pela ausência de 

um estudo específico sobre as razões que levam os consumidores a 

escolherem o consórcio como meio de investimento, bem como sua percepção 

e satisfação perante o setor. 

 Percebe-se que o próprio acesso às informações e aos produtos das 

Instituições Financeiras de todas as partes do mundo tornou os consumidores 

mais exigentes.  

 Neste sentido, deve-se levar em consideração a afirmação de 

Lovelock & Wright (2001) que antes de comprarem um produto e/ou serviço, os 

consumidores agora estão possuindo uma determinada expectativa baseada 

nas suas necessidades individuais, experiências passadas, recomendações de 

terceiros e propaganda de muitos fornecedores de serviços, onde também o 

Sistema Financeiro passou a reconhecer no produto e/ou serviço algo que 

complementa a estratégia de atender aos seus clientes. 

 Dessa maneira, logo após comprarem e consumirem o produto, os 

consumidores comparam sua qualidade esperada com aquilo que realmente 

receberam.  

 Logo, este trabalho se justifica por ter um caráter inédito, no que se 

refere à discussão sobre o grau de importância do produto consórcio sob a 

ótica e o prisma de uma satisfação plena para uma sociedade capitalista 

altamente consumidora.  

 Para tanto, deve-se pensar numa mudança comportamental por 

completo dos agentes mantenedores responsáveis pela administração e 

políticas monetárias, com intuito de alcançar altos índices de aceitação. 
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 Ainda há poucos estudos no Brasil abordando o tema consórcio, 

principalmente nos assuntos voltados para a satisfação do público consorciado, 

mostrando-se um campo de pesquisa muito grande a ser explorado pelo 

campo acadêmico. É, então, em busca de contribuir com o conhecimento sobre 

o processo de decisão de compra do consorciado que este trabalho se 

estrutura.  

1.4 Metodologia 
 

O trabalho de pesquisa realizado é de caráter exploratório, para 

tanto se desenvolveu uma escala de mensuração de qualidade do produto 

consórcio, denominada escala SERVQUAL.  

O método utilizado no trabalho é baseado na relação entre 

expectativas e performances segundo o paradigma da desconformidade, onde 

a avaliação da satisfação do consumidor e da qualidade percebida pode ser 

realizada mensurando-se as expectativas para cada atributo considerado 

relevante num projeto de pesquisa. Outro componente a ser medido é a 

performance percebida, ou seja, a maneira como o cliente percebe o serviço 

desempenhado. 

O estudo em si limitou-se apenas à carteira de clientes de três 

bancos privados da Região da Grande Dourados/MS5, não havendo 

comparação com as demais instituições bancárias. Este fato deve-se aos 

profissionais envolvidos terem contato direto com os diretores e gerentes 

destas instituições. 

                                                 
5 Foi escolhido o estado de Mato Grosso do Sul para aplicação da pesquisa, com intuito de 
conhecer e relacionar com estudos já realizados no estado de São Paulo (pesquisa do Instituto 
de Pesquisa Datafolha de 2007), avaliando dessa forma o perfil e percepção dos 
consumidores, bem como as ações das administradoras. 
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É difícil identificar a percepção da qualidade por parte do 

consumidor, uma vez que as características, como intangibilidade e 

inseparabilidade convidam o consumidor a participar e interagir, tornando-se 

parte atuante em sua elaboração. Tendo como base também cinco fatores 

capazes de influenciar a avaliação geral dos clientes em relação à qualidade do 

serviço, como a capacidade de resposta, confiabilidade, garantia e empatia, 

bem como os resultados do serviço. 

 Partindo dessa premissa, a escala denominada SERVQUAL tem 

como objetivo mensurar a percepção de qualidade dos produtos e/ou serviços 

em níveis de satisfação (baixo, ponderado e elevado) em que sua aplicação ao 

entrevistado esta explícito apenas em inferências de péssimo a excelente. 

 
Figura 1.1 – Escala SERVQUAL 

 
FONTE: Elaborado pelos autores. 

 

 Para tanto, o modelo utiliza um formato de comparação entre 

expectativas e percepções correspondente ao índice de satisfação dos 

consorciados, como mostra no fechamento da análise dos dados. 

Em um segundo momento fez-se o uso da Análise Swot que 

consiste em uma ferramenta utilizada para realizar uma análise de cenário (ou 

análise do ambiente), sendo utilizada como base para gestão e planejamento 
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estratégico de uma empresa; mas podendo, devido sua simplicidade, ser 

utilizada para qualquer tipo de análise, como no caso do presente trabalho, 

demonstrar aspectos positivos e negativos em relação ao Sistema de 

Consórcios, à concorrência e aos seus consumidores. 

1.4.1 Tipo de pesquisa 
 

O primeiro tipo de pesquisa empregado neste trabalho foi a 

bibliográfica, onde se buscou conhecer e analisar as principais contribuições 

teóricas existentes, tornando-se um instrumento indispensável para qualquer 

tipo de pesquisa exploratória ou conclusiva.  

Após a fase de identificação das fontes bibliográficas acerca dos 

assuntos em estudo e visando conhecer e identificar as principais contribuições 

teóricas, a pesquisa assume um caráter de investigação exploratória ao se 

aplicar o instrumento de coleta de dados, que segundo Gil (1991) e Mattar 

(1993), são realizados quando um tema é pouco explorado ou quando as 

informações são muito pulverizadas, tornando-se difícil formular hipóteses 

precisas e operacionalizáveis. 

Para Gil (2002 apud OLIVEIRA, 2006, p. 98), “as pesquisas 

exploratórias têm o objetivo de proporcionar maior entendimento do problema. 

Envolvem levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas envolvidas no 

problema pesquisado e análise de exemplos que gerem a compreensão”.  

1.4.2 Natureza da pesquisa 
 

A natureza quanto aos fins de análise científica do trabalho, 

diferenciou-se pela sua essência ‘quali – quantitativa’ de base híbrida, isto é, foi 
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empregado um instrumental estatístico na análise dos dados da pesquisa 

empírica.  

Assim, segundo Richardson (1999, p.21), o “método quantitativo 

representou em princípio, a intenção de garantir a precisão dos resultados, 

evitando distorções de análise e interpretação, possibilitando; 

consequentemente, uma margem de segurança quanto às inferências”.  

 Já o estudo qualitativo diferenciou-se por apresentar um tipo de 

abordagem que parte do pressuposto de que há uma relação dinâmica entre o 

mundo real e o sujeito entrevistado. 

Conforme Haguette (1990 apud OLIVEIRA, 2006, p. 98), “os 

métodos qualitativos enfatizam as especificidades de um fenômeno em termos 

de suas origens e de sua razão de ser”. Tornar-se mais adequado o uso de 

métodos qualitativos para entender o funcionamento das estruturas 

explanadas. 

1.4.3 Desenvolvimento do método de pesquisa 
 
  O método de pesquisa utilizado neste trabalho foi em primeira via a 

pesquisa de campo, que segundo Lakatos & Marconi (1995), tem por objetivo 

conseguir informações e/ou conhecimentos acerca de um problema, para o 

qual se procura uma resposta e/ou comprovação, ou ainda, descobrir novos 

fenômenos. 
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1.4.4 Instrumento de pesquisa e manuseio 
   

  Para o presente trabalho, foi desenvolvido e aplicado um 

Questionário de Survey6 através de pesquisas pessoais junto à carteira de 

clientes de três bancos privados na Região da Grande Dourados, Estado de 

Mato Grosso do Sul. 

  Quando da aplicabilidade, todos os entrevistados visualizavam o 

questionário e se posicionavam face a face com os entrevistadores, sendo que 

os questionários foram compostos por questões essencialmente fechadas, 

semi-estruturado, e organizados em blocos. 

  A escolha de aplicação dos ‘Questionários de Survey’ para os 

clientes destes três bancos se caracterizou por este ser um número amostral 

de entrevistados muito expressivo, somado aquém das condições de tempo e 

orçamentárias do projeto de estudo. 

Logo se utilizou de uma ferramenta estatística de Amostragem 

Aleatória Simples7 que garante a substituição de uma análise censitária por 

uma análise amostral com níveis de confiabilidade de 90% e apenas 10% de 

erro estocástico8 (desvio padrão). 

  Sendo assim, dos 1.412 (um mil, quatrocentos e doze) clientes a que 

possuem algum tipo de consórcio (soma dos três bancos privados), este 

ferramental estatístico proporcionou chegar ao número aproximado de 93 

                                                 
6 Método para coletar informações de pessoas, referentes às suas idéias, impressões, 
intenções, entre outros. Usualmente, toma a forma de questionários e entrevistas. 
7 Cada subconjunto da população com o mesmo número de elementos tem a mesma chance 
de ser incluído na amostra (HOFFMANN, 2006). 
8 Diferença entre o valor que a estatística pode acusar e o verdadeiro valor do parâmetro que 
se deseja estimar. Ou seja, erro tolerável, de quanto um pesquisador admite errar na avaliação 
dos parâmetros de interesse numa população (HOFFMANN, 2006). 
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(noventa e três) questionários para se dimensionar o nível de satisfação dos 

clientes em relação ao consórcio, seu entendimento, utilização e aplicabilidade. 

  Para formalização da pesquisa, segue abaixo o cálculo estatístico da 

quantidade de questionários aplicados junto aos clientes das três instituições 

bancárias privadas: 

i. Critérios: 

N = Tamanho da População E0= Erro amostral Tolerável 

n0= Primeira aproximação da amostra. n = Tamanho da amostra 

 

ii. Fórmulas: 

a) 
2
0

0

1
E

n =
       b) 

)(

)()(

0

0

nN

nxN
n

+
=

 

 

iii. Resultados: 

a) 100
01,0

1

)1,0(

1
20 ===n  

b) )(9338,93
)1001412(
)100()1412(

iosQuestionár
x

n ≅=
+

=  

 

Depois de concluída a coleta de dados, realizou-se a verificação dos 

questionários respondidos, com o intuito de constatar inconsistências. Assim, 

todos os questionários foram considerados para a análise, já que não 

apresentaram irregularidades que justificassem sua invalidação. 

1.4.5 Cronograma da pesquisa 
 

A fim de contemplar todas as etapas da pesquisa bibliográfica 

quanto à pesquisa de campo para o desenvolvimento deste estudo, utilizou-se 

um cronograma de planejamento de trabalho conforme ilustrado no Quadro 1.1. 
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Percebe-se que o tempo para a tomada de decisão quanto aos 

procedimentos a serem abordados na pesquisa teórica, na pesquisa de campo 

e na formatação do trabalho foi muito escasso, o que dificultou o 

aprofundamento teórico do assunto.  

Contudo, o cronograma proposto pelos autores foi realizado a 

contento e dentro do planejamento estipulado, o que contribuiu para que o 

trabalho fosse desenvolvido dentro das normas e regras estipulada pela ABAC. 

 
Quadro 1.1 – Planejamento do trabalho 

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES 

ATIVIDADE 
2ª 

Quinzena 
(Nov) 

1ª 
Quinzena 

(Dez) 

2ª 
Quinzena 

(Dez) 

1ª 
Quinzena 

(Jan) 

2ª 
Quinzena 

(Jan) 

1ª 
Quinzena 

(Fev) 

2ª 
Quinzena 

(Fev) 

1ª 
Quinzena 

(Mar) 

1. Elaboração do plano 
de trabalho                 

2. Revisão bibliográfica 
(consulta a fontes de 
dados secundários)                 
3. Revisão bibliográfica 
(consulta a fontes de 
dados primários)                 
4. Montagem do 
questionário "  Survey"                 
5. Aplicação dos 
questionários "Survey"                 
6. Tabulação e análise 
dos dados coletados                 
7. Montagem e redação 
do trabalho                 
8. Revisão estrutural e 
ortográfica da redação 
do trabalho                 
9. Formatação do 
trabalho                 

10. Revisão Geral 
                

11. Envio do trabalho 
final à ABAC                 

FONTE: Elaborado pelos autores. 
 
 

I. De novembro do ano de 2008 ao final de dezembro do ano de 

2008, determinou os levantamentos preliminares de toda a 

conceituação e referencial teórico sobre consórcio e suas formas, 
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por último a catalogação de dados oficiais sobre o desenvolvimento 

da atividade no Brasil. 

II. A partir da primeira quinzena de janeiro do ano de 2009 utilizou-se 

como tempo a aplicação dos questionários, visitas técnicas e 

reuniões com os principais agentes desta atividade. 

III. A primeira quinzena de janeiro do ano de 2009 otimizou-se o tempo 

para a tabulação dos dados coletados e averiguação dos 

resultados. 

IV. A segunda quinzena do mês de janeiro do ano de 2009 iniciou a 

redação e/ou escrita do trabalho no que se refere à junção dos 

dados secundários com os resultados das informações obtidas pela 

pesquisa de campo. 

V. A primeira quinzena do mês de fevereiro foi o tempo delimitado a 

correção do trabalho conforme as exigências gramaticais da língua 

portuguesa, bem como os ajustes finais e a formatação do 

trabalho, conforme exigências parciais do concurso de monografia 

da ABAC concomitantemente seguindo os critérios da ABNT 

(Associação Brasileira de Normas Técnicas) e suas normas de 

padronização exigidas aos trabalhos científicos como as Normas 

NBR 10719/89 e NBR 6023/02. 

VI. Com a prorrogação do prazo para a entrega dos trabalhos pela 

ABAC, a segunda quinzena de fevereiro foi utilizada 

exclusivamente pelos autores para uma revisão geral do trabalho. 

VII.  Na primeira quinzena concluiu-se o trabalho e, posteriormente, 

houve o envio do mesmo para a ABAC. 
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1.5 Estrutura do trabalho 

 
 Na busca de atingir os objetivos da presente pesquisa, este trabalho 

está organizado em quatro capítulos, que correspondem primeiramente, ao 

capítulo introdutório (Capítulo 1), com a apresentação do tema escolhido e sua 

relevância, o problema a ser estudado, os objetivos a serem alcançados, as 

justificativas para investigação, os métodos utilizados e o cronograma de 

realização do trabalho. 

 O Capítulo 2 refere-se ao marco teórico da investigação sobre 

consórcio, sendo feito a pesquisa em livros, artigos, periódicos, jornais, revistas 

e utilização de web sites.  

 O Capítulo 3 foi destinado à apresentação dos resultados dos 

questionários aplicados e das entrevistas realizadas junto aos principais 

consumidores de consórcio da Região da Grande Dourados/MS. Neste 

capítulo, os autores diante do resultado propriamente dito, fizeram uma análise 

dos pontos positivos e negativos, forças e fraquezas do Sistema de Consórcios 

perante a opinião dos consorciados; onde, através da discussão apresentada, 

propuseram melhorias que possam contribuir ao Sistema, objetivando melhorar 

o relacionamento entre as administradoras de consórcios e seus consorciados. 

 O Capítulo 4 teve como propósito realizar um cruzamento de todas 

as informações colhidas na pesquisa com os resultados apresentados na 

entrevista, concluindo-se assim os objetivos no qual este trabalho foi planejado. 

Por fim, encerra-se o trabalho com a apresentação das referências e 

bibliografias, bem como os anexos utilizados. 

 



2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 

Com o intuito de construir alicerce para articulação do tema ao 

trabalho, realizou-se primeiramente um levantamento histórico e atual do 

conceito de consórcio e sua evolução nos últimos anos. Posteriormente 

buscou-se a convergência dos conceitos tratados entre as Instituições 

Financeiras e às administradoras de consórcios, com o propósito em si, 

atendendo assim, os objetivos específicos do trabalho. 

2.1 Trajetória do Sistema de Consórcios 
   

Muitas são as versões apresentadas buscando a idealização da idéia do 

Sistema de Consórcios, mas várias pesquisas apontam o Brasil como 

idealizador dessa operação. Todavia, há rumores que esta modalidade tenha 

surgido na Inglaterra por volta dos anos de 1870, como resultado das 

sociedades cooperativas existentes na época (ROSIN, 2006). 

 O termo consórcio teve sua origem na palavra ‘consortium’ que, em 

Latim significa partilha de ideais e participação conjunta. E foi com este perfil 

de parceria que, em 1900, foi criado no Brasil o Clube de Mercadorias – 

regulamentado pelo Governo Venceslau Brás, em 1917, e formado por 120 

participantes que tinham por objetivo a aquisição comum de bens por meio de 

sorteio (MAZZUCHINI, 2005 apud STEIN, 2006). 

 Não há provas ou indícios que permitam identificar a verdadeira 

origem do Sistema de Consórcios, porém, foi na década de 60, em meio a uma 

grande crise econômica, que o consórcio se caracterizaria como um 

mecanismo que não se sustentaria em tempos de estabilidade (ROSIN, 2006). 
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 Naquela oportunidade, o mercado de consumo estava se formando. 

Mecanismos de crédito e financiamento estavam sendo criados para permitir 

que a população, sem cultura de poupar, tivesse acesso a bens que 

começavam a ser produzidos no Brasil (ROSIN, 2006). 

 No entanto, é no final da década de 70, que o setor de consórcio 

inicia seus estudos para o lançamento de grupos referenciados em 

motocicletas, caminhões e eletroeletrônicos. 

 Hoje, inteiramente consolidado, o Sistema de Consórcios, viabiliza a 

aquisição de diversos produtos que vão desde bens de produção, a caminhões, 

implementos agrícolas e rodoviários, ônibus, tratores, colheitadeiras, 

embarcações, aeronaves, computadores, antenas parabólicas, pneus, 

motocicletas, passando pelos eletroeletrônicos, kits de casa pré-fabricada, 

imóveis, construção, reformas e até serviços turísticos. 

 Contudo, a indústria de consórcio desenvolveu-se como 

consequência da baixa capacidade de poupança da população, associada à 

necessidade de aquisição de bens e a falta de um sistema de crédito acessível 

para a maioria dos consumidores.  

 O Brasil ao longo de quase meio século de atividade consorcial, 

através de autofinanciamento, fez constatar os seus reflexos positivos, não 

somente para seus usuários, como também para o crescimento da economia 

brasileira. 

 Para Ferreira (1998, apud STEIN, 2006), a idéia do consórcio surgiu 

no Brasil através da influência dos funcionários do Banco do Brasil que 

formaram a primeira cooperativa brasileira de automóveis no Brasil. 



 26 

 A ABAC (2008), explica que, no início da década de 60 com a 

movimentação do mercado e a vinda de novas instalações da indústria 

automobilística no país; e ainda, em decorrência da falta de oferta de crédito 

direto ao consumidor, alguns funcionários do Banco do Brasil formaram um 

grupo de amigos, objetivando constituir um fundo suficiente para aquisição de 

automóveis para todos aqueles que participassem, originando assim um 

sistema denominado consórcio.  

 

O consórcio constituiu-se como uma importante ferramenta 
para essa indústria recém instalada no País. Em 1967, a Willys 
Overland do Brasil (montadora de veículos) já possuía, em sua 
carteira de clientes, cerca de cinqüenta e cinco mil 
consorciados. Portanto, o consórcio teve sua origem ligada à 
indústria automobilística, e durante muito tempo o automóvel 
foi seu único produto (ABAC, 2008, p. 1). 
 
 

 Este primeiro grupo era composto por cerca de 200 integrantes que, 

no prazo de 60 meses, retiravam seu automóvel com o primeiro mecanismo de 

crédito isento de juros existentes no país, conforme Mazzuchini (1999, apud 

STEIN, 2006). 

 O consórcio surgiu com características simples como: flexibilidade 

na exigência de garantias e baixas mensalidades. Seu caráter sócio-grupal 

atrelado ao ambiente festivo em que se realizavam as reuniões mensais se 

identificou com o povo brasileiro e despertou o interesse das montadoras de 

veículos que tentavam se consolidar no Brasil, segundo Rosin (2006). 

 Devido a sua popularidade em 1967, o consórcio passa a despertar 

o interesse do Poder Público, onde o Governo Federal através do Banco 

Central do Brasil (BACEN) editou a Resolução do Conselho Monetário Nacional 

nº 67, a qual determinou aos administradores de consórcio que mantivessem 
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os recursos do grupo em contas bancárias de movimentação claramente 

identificada e, aos bancos, impôs que as retiradas dessas contas fossem 

autorizadas, exclusivamente, para a compra de bens dos planos de consórcio, 

como forma de disciplinar o sistema (BACEN, 2002c). 

 Alguns empresários da época decidiram fundar uma associação e 

um sindicato que pudessem moralizar e modernizar ainda mais o Sistema de 

Consórcios no país, descobrindo no consórcio uma importante modalidade de 

poupança que viesse a contribuir para o crescimento da economia brasileira. 

Surgindo então, a Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios, a 

ABAC e o Sindicato Nacional dos Administradores de Consórcios, o SINAC 

(FERREIRA, 1998 apud STEIN, 2006). 

 Com estas duas instituições o Sistema de Consórcios passou a ter 

maior credibilidade junto aos órgãos regulamentadores, pois estes somente 

mantinham contato com os empresários se eles estivessem organizados em 

associações e, segundo Ferreira (1998 apud STEIN, 2006), a primeira 

reivindicação da ABAC ocorreu no sentido de que o governo pudesse 

normalizar e legalizar o consórcio no país, pois esta ação traria confiabilidade 

ao sistema e expulsaria os incompetentes e os desonestos que faziam parte do 

sistema. 

 
Posteriormente, o Decreto nº 70.951, de 09 de agosto de 
1972,  que regulamentou a Lei nº 5.768/71, aprovou regras 
para funcionamento do Sistema de  Consórcios e  estabeleceu 
que as atribuições de regulamentação da atividade, ficariam 
sob a responsabilidade do Ministério da Fazenda por 
intermédio da Secretaria da Receita Federal (BACEN, 2002c, 
p. 1). 
 

 
 A Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 67, de 21 de 

setembro de 1967 caracterizou-se como a primeira norma específica para as 
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operações de consórcio seguidas pela Lei nº 5.768, de 20 de dezembro de 

1971, que determinava que as atividades consorciais passariam a depender 

exclusivamente de prévia autorização do Ministério da Fazenda. 

 Segundo Mazzuchini (1999 apud STEIN, 2006), na década de 70 as 

administradoras de consórcios eram tipicamente de caráter regional, e 

controlada pela Receita Federal, vivenciando o chamado ‘Milagre Econômico 

Brasileiro’9, período este caracterizado pelo crescimento econômico acelerado 

e pela estabilidade dos preços. Mesmo com a crise do petróleo em 1973 o 

sistema sofreria poucas retrações, já que a sua característica de 

autofinanciamento não se ressentia aos abalos da possível oscilação das taxas 

de juros. 

 “No final de 1979, o setor de consórcio inicia seus estudos para o 

lançamento de grupos referenciados em motocicletas, caminhões e 

eletroeletrônicos” (ABAC, 2008, p. 1).  

 Na década de 80 ocorreram vários ajustes na economia. De acordo 

com Peixoto (2005), o FMI (Fundo Monetário Internacional10) impunha a 

contenção da demanda agregada; dentre outras medidas, levando ao aumento 

das taxas de juros e restrição ao crédito, beneficiando dessa forma o Sistema 

de Consórcios. 

A instabilidade do sistema econômico devido à escalada inflacionária 

vivenciada no país na década de 80 obrigou o Governo Federal a intervir na 

                                                 
9 É a denominação dada à época de excepcional crescimento econômico ocorrido durante a 
Ditadura Militar, especialmente entre 1969 e 1973, no Governo Médici. Neste período do 
desenvolvimento brasileiro houve aumento da concentração de renda e da pobreza. 
10 É uma organização internacional que pretende assegurar o bom funcionamento do sistema 
financeiro mundial pelo monitoramento das taxas de câmbio e da balança de pagamentos, 
através de assistência técnica e financeira. 
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regulamentação do sistema; porém, com a criação do Plano Cruzado II11 em 

1986, houve uma grande adesão de participantes ao Sistema de Consórcios, 

chegando a representar 50% das vendas de veículos no mercado interno 

(MAZZUCHINI, 1999 apud STEIN, 2006). 

 Em 1987 o Plano Bresser12, impôs ao Sistema de Consórcios regras 

para a aplicação dos recursos dos consorciados e restrições quanto ao limite 

de cotas comercializadas pelas administradoras; em seguida, mais 

precisamente em 1989, entra em vigor um novo plano do Governo para conter 

as demandas de consumo da população. Tratava-se do Cruzado Novo. Com 

ele, novas regras passaram a vigorar, segundo o BACEN (2008). 

 

Em 1988, os Planos Verão13 e Cruzado Novo, para conter a 
demanda de consumo, fizeram com que fossem impostas 
novas regras [...] definição do prazo mínimo de 25 meses, 
limitação da oferta de lances e antecipações, e a definição do 
prazo máximo de 30 dias para a entrega de bens. Na década 
de 90, o governo de Fernando Collor de Mello, promoveu a 
abertura de mercado com a redução das alíquotas de 
importação e confisco de rendimentos para promover a 
redução da liquidez da economia. Esta atitude abalou o 
sistema [...]. Em conseqüência a Receita Federal, suspendeu a 
autorização de novas Administradoras e proibiu a formação de 
novos grupos de automóveis, utilitários, camionetas e imóveis. 
Em 1990, criou-se o Código de Defesa do Consumidor14 
(PEIXOTO, 2005, p. 4). 

 
 

 Por estas razões, o Sistema de Consórcios teve sua importância no 

desenvolvimento industrial, econômico e social. “Em março de 1991, a Lei nº 

                                                 
11 O Plano Cruzado II foi criado para liberar os preços dos produtos e serviços, bem como 
alterar o cálculo da inflação da época, diferente do Plano Cruzado que foi criado com o objetivo 
de congelar os preços dos bens e serviços. 
12 Plano Bresser decretava o congelamento dos salários e preços em geral. Criação da URV- 
Unidade de Referência de Preços e do reajustes nos impostos e nas taxas de juros.  
13 A concepção básica do Plano Verão foi semelhante à dos anteriores com o congelamento 
dos preços, desvalorização cambial, congelamento do câmbio, limitação dos gatos públicos, 
aumento dos juros. 
14 É um conjunto de normas que visam a proteção aos direitos do consumidor, bem como 
disciplinar as relações e as responsabilidades entre o fornecedor com o consumidor final, 
estabelecendo padrões de conduta, prazos e penalidades. 
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8.177 determinou a transferência ao Banco Central do Brasil (BACEN) as 

atribuições pertinentes à regulamentação, fiscalização e aplicação de punições, 

que então passou a monitorar o sistema” (BACEN, 2002, p. 1). 

 Nos últimos anos, sempre na busca de normalizar as atividades do 

Sistema de Consórcios no país, o BACEN tem emitido várias circulares que 

prezam pelo direito e obrigações tanto das administradoras de consórcios 

como de seus consorciados. A última investida do BACEN editada pelo atual 

Governo, que permite a criação de consórcios para pacotes de viagens, 

serviços médicos, próteses dentárias, cirurgias plásticas e até pós-graduação 

no exterior ocorreu em 8 de outubro do ano de 2008 com a novas regras do 

Sistema de Consórcios, conforme ilustram os ANEXOS B e C.  

 Após todos estes anos o Sistema evoluiu muito, e hoje pode-se 

adquirir cotas de consórcio de vários tipos de bens, tais como: motocicletas, 

imóveis, aparelhos eletrônicos, tratores, máquinas, automóveis, caminhões, 

implementos agrícolas, ônibus, computadores, construção, reformas e até 

mesmo serviços turísticos (ABAC, 2008). 

 Como se pode perceber, ao longo das últimas décadas o consórcio 

tem experimentado uma grande expansão. Consolidou-se no cenário 

econômico como importante segmento dotado de vigor adaptabilidade às 

transformações de ordem social e econômica, estabelecendo-se cada vez mais 

no dia-a-dia de cada membro. 

 

2.2 Abordagens conceituais do consórcio 
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 Etimologicamente, a palavra consórcio envolve o conceito de 

solidariedade no esforço de propiciar igual condição para adquirir bens; tendo 

sua origem no latim consortium.  

 Para Holtz (1995 apud STEIN, 2006), o consórcio é uma operação 

de captação de poupança popular entre um determinado grupo fechado de 

pessoas, com a finalidade de aquisição de bens. Basicamente consiste-se em 

uma reunião de determinado número de pessoas, que efetuam uma 

contribuição mensal ajustada, durante um tempo certo, com o objetivo de 

adquirir um determinado bem por todos os integrantes deste grupo, utilizando 

para esse fim o resultado da contribuição de todos. 

 Entretanto, para entender a origem do consórcio é necessário 

retroceder na história econômica do país (MAZZUCHINI, 1999 apud STEIN, 

2006). 

 Percebeu-se no consórcio uma alternativa para suprir as 

necessidades de aquisição de bens, quando se iniciou um período de grande 

consumo, onde a compra parcelada era a opção mais viável, em curto, médio 

ou longo prazo. A condição básica desse sistema é a de igualdade: todos 

assumem as mesmas obrigações e tem os mesmos direitos.  

Atualmente, para comandar a atividade de organização de 

consórcio, existem administradoras, que são sociedades civis ou mercantis 

prestadoras de serviços autorizados pelo Governo Federal. 

 

A Administradora de Consórcios é empresa especializada na 
organização e administração de grupos de consórcio para a 
aquisição de bens e serviços turísticos. Para atuar no Sistema 
de Consórcios a administradora deverá ter, obrigatoriamente, 
autorização do Banco Central do Brasil (ABAC, 2008b, p. 1). 
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 De acordo com a ABAC (2008), pode-se considerar como 

obrigações da administradora as seguintes tarefas: 

� Agrupar pessoas com interesse comum de aquisição de bens ou 

serviços turísticos. 

� Promover a cobrança mensal. 

� Aplicar financeiramente os recursos coletados dos grupos. 

� Realizar mensalmente Assembléia Geral Ordinária destinada à 

contemplação e prestação de contas. 

� Convocar, quando necessária, Assembléia Geral Extraordinária. 

� Solicitar e avaliar garantias apresentadas pelo consorciado 

contemplado para a liberação do crédito. 

� Promover a recuperação dos inadimplentes ou sua substituição. 

� Promover as medidas judiciais que melhor atender aos 

interesses do grupo. 

� Encerrar o grupo após entrega de todos os bens.  

 

 Como o objetivo do consórcio é a aquisição de bens e serviços 

turísticos, não é permitida a formação dos consórcios de dinheiro. Os recursos 

para que você seja contemplado são aqueles advindos dos pagamentos das 

mensalidades por todos os participantes do seu grupo. Se muitos deixam de 

pagar, seu grupo pode enfrentar problemas. Por isso o regulamento do Banco 

Central exige que as administradoras verifiquem a situação econômico-

financeira dos integrantes do seu grupo (FERREIRA, 1998 apud STEIN, 2006). 

 Da forma como é autorizado e praticado no Brasil, o consórcio pode 

ser conceituado, como o agrupamento de um determinado número de pessoas, 
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físicas ou jurídicas, aderindo a um regulamento coletivo e multilateral, 

assumindo as mesmas obrigações e visando os mesmos benefícios, 

administrado por empresas legalmente autorizadas pelo Poder Público, com a 

finalidade exclusiva de angariar recursos mensais para formar poupança, 

mediante esforço comum, visando à aquisição de bens (FERREIRA, 1998 apud 

STEIN, 2006). 

 Recebe o nome de consorciado a pessoa física ou jurídica que 

integra o grupo. Essa pessoa torna-se a proprietária de uma cota, na qual é o 

número que a identifica. 

 Pela prestação de serviços a administradora recebe uma 

remuneração legal, denominada taxa de administração. Essa taxa refere-se à 

formação, organização e administração do grupo de consórcio e constitui a 

receita da empresa pela prestação de serviço de administração. 

 Segundo Rosin (2006), o que difere o consórcio das outras opções é 

por ser menos burocrático, o custo tende a ser menor (não são cobrados juros), 

é preciso também saber economizar para a realização de um determinado 

objetivo; porém o prazo de recebimento do bem pode ser maior comparado a 

outros meios como o financiamento, o risco de inadimplência é maior e ainda a 

desistência pode custar caro, pois terá que esperar até o final para receber o 

valor das prestações que já pagou.  

2.3 Tipos de consórcios 
 
 Conforme a Circular nº 2.766, de 03 de julho de 1997, que disciplina 

a constituição e o funcionamento dos grupos de consórcio, o Sistema 

caracteriza-se pela união de pessoas físicas e jurídicas, em grupos fechados e 

promovidos pelas administradoras, com o objetivo central de proporcionar aos 
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participantes a aquisição de bem, conjunto de bens ou serviços turísticos por 

meio de autofinanciamento (BACEN, 2008). 

 Dentre as modalidades existentes, encontram-se no mercado global 

as seguintes categorias que serão apresentas a seguir: 

a) Consórcio de exportação: criados essencialmente para fins de 

exportação, cujo objetivo consistem em incrementar a capacidade 

técnica ou financeira de seus membros, sem que estes percam 

sua individualidade. 

b) Consórcio intermunicipal: envolve essencialmente a participação 

dos municípios limítrofes com objetivos administrativos mútuos. 

Caracteriza-se essencialmente pela cooperação intermunicipal. 

c) Consórcio de empresas: objetiva criar estruturas de cooperação 

institucional. Onde antes existia um conjunto de operações 

isoladas, agora com o consórcio de empresas essas 

organizações envolvem-se com interesses mútuos de 

colaboração. 

d) Consórcio de empregados rurais: sua finalidade específica 

consiste na solução para um entendimento sobre a demanda de 

trabalho ocasional, de curta duração ou de baixo volume. O que  

tem garantido aos trabalhadores rurais por intermédio de contrato 

de trabalho, a plenitude dos direitos trabalhistas e previdenciários. 

e) Consórcio de saúde: objetiva a criação de um complexo 

hospitalar mais qualificado (centros hospitalares especializados) 

no atendimento à população regional a qual destina este tipo de 

consórcio. Regiões interioranas caracterizam-se pela carência de 



35 
 

recursos financeiros destinados à saúde, o que viabiliza a criação 

desses consórcios entre municípios.  

f)  Consórcio mercantil: um sistema que se destaca pelo 

cooperativismo mútuo dos participantes que buscam os mesmos 

objetivos em comum, a aquisição futura do bem desejado; sendo 

um tipo de consórcio pautado sobre a ótica dos benefícios que 

este produto oferece aos seus participantes, uma vez que todos 

conseguem atingir o seu objetivo final ao término do grupo. 

  

 Segundo o BACEN (2008, p.1), “a Circular nº 2.889, de 20 de maio 

de 1999, dispõe sobre a prestação, ao Banco Central do Brasil, de informações 

relativas às operações de consórcios, estabelecendo que as informações 

devem ser segregadas nos seguintes segmentos”: 

I. Imóveis.  

II. Tratores, equipamentos rodoviários, máquinas e equipamentos 

agrícolas, embarcações, aeronaves, veículos automotores 

destinados ao transporte de carga com capacidade superior a 

1.500 Kg e veículos automotores destinados ao transporte 

coletivo com capacidade para vinte passageiros ou mais. 

III. Veículos automotores não incluídos no segmento II, exceto 

motocicletas e motonetas. 

IV. Motocicletas e motonetas. 

V. Outros bens duráveis. 

VI. Serviço turístico. 
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2.4 Análise do perfil e do comportamento de compra dos 
consumidores 

 
 Atualmente, vivencia-se a Era do Cliente, onde a credibilidade passa 

a ser importante para o sucesso de qualquer empresa, uma vez que o ‘cliente 

moderno’ já não é o mesmo de tempo atrás. Já não se consegue mais enganá-

los, pois estão amparados pelo Código de Defesa do Consumidor (artigos 37 e 

66) que contemplam penalidades para a prática do exagero ou da propaganda 

enganosa de produtos e/ou serviços. 

 Entender o comportamento de compra dos clientes passa a ser mais 

do que uma obrigação, ou seja, é questão de sobrevivência organizacional. O 

fator ‘diferenciação’ tem sido considerado como um fator surpresa na hora da 

escolha pelo cliente e, neste sentido, as organizações têm buscado diferenciar-

se das demais não somente com a criação de novos produtos e/ou serviços, 

mas principalmente na busca incansável de atender às expectativas dos seus 

consumidores.  

 Com as Instituições Financeiras e as administradoras de consórcios 

não seria diferente. Elas passaram a identificar no consórcio mercantil um novo 

nicho de mercado e, através de estratégias de mercado, descobriram neste 

setor uma nova fonte de rentabilidade para seus negócios, criando assim uma 

nova alternativa para os clientes que buscavam suprir suas necessidades de 

aquisição de bens a curto, médio e longo prazo. 

 Uma vez que o marketing centra-se em atender e satisfazer todas as 

necessidades e desejos dos consumidores torna-se importante que as 

organizações passem a conhecer melhor o comportamento de compra dos 

seus clientes e que, vários são os fatores internos e externos que contribuem e 
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influenciam um processo de tomada de decisão em um momento de compra, 

para Kotler & Keller (2006).  

 

Figura 2.1 – Fatores decisivos do consumidor 
 

 

          FONTE: Kotler & Keller (2006). 
NOTA: Adaptado pelos autores. 

 

 Richers (1984) entende que o comportamento do consumidor está 

relacionado com as atividades mentais e emocionais realizadas no momento 

da seleção, compra e uso dos produtos e/ou serviços para atender as suas 

necessidades e desejos. Já Churchill e Petter (2000) já entendem o processo 

de compra do consumidor pelas influências sociais e situacionais.  

 Para Engel et. al. (2000), em um processo de decisão de compra as 

variáveis que influenciam este processo encontram-se divididas entre as 

influencias ambientais, as diferenças individuais e os fatores pessoais. 

• Econômico 

• Tecnológico 

• Político 

• Cultural 

• Motivação 

• Percepção 

• Aprendizagem 

• Memória 

CARACTERÍSTICAS 
DO CONSUMIDOR 

• Culturais 

• Sociais 

• Pessoais 

PROCESSO DE 
DECISÃO DE COMPRA 

• Reconhecimento do 

problema 

• Busca de informações 

• Avaliação de 

alternativas 

• Decisão de compra 

• Comportamento pós-

compra 

• Escolha do produto 

• Escolha da marca 

• Escolha do revendedor 

• Montante de compra 

• Freqüência de compra 

• Forma de pagamento 

PSICOLOGIA DO 
CONSUMIDOR 

OUTROS 
ESTÍMULOS 

• Produtos e 

serviços 

• Distribuição 

• Comunicação 

ESTÍMULO DE 
MARKETING 

DECISÃO DE COMPRA 



 38 

 Tanto Solomon (2002) como Schiffman & Kanuk (2000) analisam o 

comportamento de compra do indivíduo (quando consumidor) sofrendo 

algumas influências pessoais, sociais e culturais. 

Kotler & Keller (2006) fazem algumas adaptações aos princípios 

conceituais dos referidos autores e construíram um modelo que busca 

demonstrar todos os fatores psicodinâmicos internos e externos que 

influenciam o consumidor no momento de decisão.  A FIGURA 2.1 ilustra esta 

construção. 

 Para o presente trabalho buscou-se entender não somente as 

características intrínsecas dos consumidores de consórcio, mas também os 

fatores externos que de uma forma ou de outra venham a influenciá-los no 

processo decisivo de compra. Faz-se referência aos fatores culturais, sociais, 

psicológicos e pessoais. 

2.4.1 Fatores culturais 
 

 O fator cultural tem sido determinante e fundamental quando se 

refere aos desejos de compra dos consumidores, principalmente porque está 

diretamente ligado aos aspectos gerais da realidade social. É através desse 

fator que os consumidores concebem e organizam sua vida social. O fator 

cultural caracteriza-se como um fator de profunda influência sobre os 

consumidores (Kotler & Keller, 2006). 

 Schiffman e Kanuk (2000) definem o fator cultural como sendo a 

soma de todas as crenças, os valores e os costumes aprendidos pela 

sociedade. É esse fator que irá interferir nos seus hábitos de consumo no 

presente e no futuro. 
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2.4.2 Fatores sociais 
 

 Para Kotler & Keller (2006) os fatores sociais têm um papel 

importante na vida do indivíduo, que são influenciados decisivamente no seu 

comportamento de compra. A família como fator social tem a função de 

‘orientação’ do indivíduo, tornando-se imprescindível descobrir os papéis de 

cada membro na hora da decisão de compra. Isto torna uma organização 

competitiva no mercado. 

 Segundo Churchill & Peter (2000, p.160), “as pessoas de diferentes 

classes sociais tendem a fazer escolhas diferentes em relação a suas roupas, 

decoração doméstica, uso do tempo de lazer, escolha dos meios de 

comunicação e padrões de gastos e poupanças”. 

2.4.3 Fatores psicológicos 
 
 A existência, a consciência, o conhecimento de uma necessidade e 

o que se possa fazer para satisfazê-la plenamente, são fatores que influenciam 

o consumidor no momento de decisão na hora da compra (SANT'ANNA, 1989). 

  Neste sentido, entende-se que o indivíduo precisa constantemente 

se sentir motivado para algo, e isso é o acontece na relação de consumo. A 

motivação humana parte das suas necessidades, ou seja, é na busca da 

satisfação das suas necessidades que o consumidor persegue o objetivo de 

consumir.  

 De acordo com Kotler & Keller (2006, p. 183-184), há a existência de 

três teorias motivacionais na Administração de Marketing que podem e devem 

ser usadas pelas organizações na busca da motivação humana para atender 

necessidades específicas: 
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a) Teoria da motivação de Freud: Freud aborda a motivação de uma 

forma mais dinâmica, e que, são as forças internas que motivam o 

comportamento humano, neste caso representado pelos instintos, 

que fornecem uma fonte contínua e fixa de estimulação. Contudo, 

ele não acredita que as motivações das ações humanas sejam 

todas conscientes, uma vez que nem sempre as pessoas estão 

conscientes das motivações de suas ações, elas são comandadas 

pela necessidade de liberação de satisfação dos instintos. 

b) Teoria da motivação de Maslow: para Maslow, as necessidades 

humanas são organizadas numa hierarquia, partindo das mais 

urgentes às menos urgentes. Ele chegou a esta conclusão 

buscando responder por que as pessoas são dirigidas por certas 

necessidades em ocasiões específicas. 

c) Teoria da motivação de Herzberg: desenvolveu a teoria dos dois 

fatores: insatisfatórios (aqueles que causam a insatisfação) e 

satisfatórios (aqueles que causam a satisfação). São duas as 

implicações de tais teorias: primeiro, devem-se evitar os fatores 

que causam a insatisfação; depois, identificar os fatores que 

causam a satisfação. 

 

Todas essas necessidades têm duas características básicas: a 

característica fisiológica e a psicológica. Analisando o caráter psicológico do 

surgimento das necessidades dos seres humanos, consideramos a visão 

econômica, baseada na razão. Ou seja, o consumidor sob o controle da sua 
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perfeita razão, irá considerar os princípios econômicos para a elaboração das 

suas cestas de consumo, buscando a maximização da sua satisfação.  

2.4.4 Fatores pessoais  
 

Churchill & Peter (2000, p.162) explica a existência dos chamados 

ciclos de vida familiar, isto é, um “conjunto de estágios pelos quais as famílias 

passam, e que influenciam suas necessidades e a capacidade de satisfazê-

las”. 

 Kotler & Keller (2006) ressalta que a vida das pessoas é modificada 

constantemente ao longo da jornada de existência pelas suas necessidades e 

desejos. Segundo os autores, existem cinco elementos que interferem 

diretamente no hábito e nas decisões de compra das pessoas: idade e estágio 

do ciclo de vida, ocupação, condição econômica, estilo de vida e 

personalidade. 

 Outro ponto a ressaltar na decisão de compra dos consumidores 

refere-se à influência que o risco percebido pelo cliente causa ao processo 

propriamente dito. Dentre os possíveis riscos percebidos pelo cliente, Solomon 

(2002) considera seis tipos, a saber: 

a) Funcional: é percebido quando uma expectativa torna-se 

frustrante. 

b) Físico: é percebido quando o consumidor se sente ameaçado. 

c) Financeiro: é percebido quando o preço do produto e/ou serviço é 

considerado alto para o consumidor. 

d) Social: é percebido pelo consumidor quanto surge algum tipo de 

constrangimento gerado por outras pessoas. 
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e) Psicológico: é percebido quando o bem-estar mental do 

consumidor é afetado. 

f) Tempo: é percebido quando o consumidor entende que a 

expectativa de compra de um produto e/ou serviço não agiu 

dentro do intervalo de tempo esperado, provocando um 

adiamento do encontro de um novo produto substituto. 

 

Para Kotlher & Keller (2006), o consumidor tende a buscar 

constantes informações sobre os produtos e/ou serviços a serem adquiridos 

objetivando minimizar os riscos gerados num processo de decisão de compra.  

Dentre as possibilidades encontradas pelos consumidores, os 

autores consideram o constante hábito de compra dos produtos cujas marcas 

sejam bastante conhecidas, ou mesmo através das informações colhidas junto 

às pessoas que eles consideram confiáveis.  

Neste último, quanto maior o negativismo gerado pelo influenciador, 

bem como a afinidade que este tem para com o consumidor, maior será a 

probabilidade do adiamento ou mesmo da desistência da compra. 

 Como o ambiente externo tem mudado consideravelmente, em 

consequência do modelo competitivo para as organizações que têm buscado 

se diferenciar, com as Instituições Financeiras não seria diferente. Passaram a 

identificar o consórcio mercantil como um novo nicho de mercado e, através de 

estratégias de mercado, descobriram neste setor uma nova fonte de 

rentabilidade para seus negócios, criando assim uma alternativa para os 

clientes que buscavam suprir necessidades de aquisição de bens a curto, 

médio e longo prazo. 
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Com o mercado imobiliário aquecido, a venda de novos grupos de 

consórcio tem registrado marcas ascendentes ano após ano. Apesar do prazo 

incerto, o consumidor que opta pelo consórcio tem poder de negociação, uma 

vez que a carta de crédito vale como dinheiro vivo. Logo, o cotista assume 

condições de negociar o valor do imóvel e obter descontos. O comprador que 

escolhe o financiamento ganha tempo, mas fica preso às condições do 

vendedor. 

O perfil do consumidor que opta pelo consórcio para a compra de 

bens é bastante variado, uma vez que este tipo de consumidor não possui 

nenhuma disciplina financeira para poupar o seu dinheiro e não quer se 

endividar em financiamentos disponibilizados no mercado.  

Neste sentido, o consórcio tem se tornado uma boa opção para 

quem tem planos futuros, pois segundo um levantamento do Instituto de 

Pesquisa Datafolha (2007), os consumidores já perceberam algumas 

vantagens em relação a outros tipos de investimento. Dentre os quais se 

destacam: 

I. Segurança (não há risco de perda de capital). 

II. Juros e taxas menores. 

III. Maiores prazos para pagamento. 

IV. Mantém disciplina de aplicação. 

V. O valor é recalculado pela administradora (que dependem de 

índices e conhecimentos de matemática financeira). 

VI. Não há taxa de performance. 
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Outro ponto importante a ressaltar refere-se ao Sistema de 

Consórcios ser menos burocrático em comparação a outros tipos de 

investimentos. Analisando a FIGURA 2.2 percebe-se claramente que o 

consumidor que se decidir pelo Sistema de Consórcios não possuirá nenhuma 

exigência administrativa na assinatura do contrato ou tão pouca a necessidade 

de dispor de algum capital. Os prazos também são mais acessíveis ao seu 

poder de compra, bem como as tarifas menores, sem dizer que, através do 

sistema de lance, o consumidor consegue antecipar seu bem pretendido. 

 
Figura 2.2 – Comparação entre os investimentos 

  PARA ENTRAR NO FINANCIAMENTO PARA ENTRAR NO CONSÓRCIO 

Exigências 
para obter 

crédito 

CPF, COMPROVAÇÃO DE RENDA E 
COMPROMETIMENTO DE 30% DA RENDA 

MENSAL (SEM RESTRIÇÕES) 
INICIALMENTE NENHUMA 

Entrada NO MÍNIMO 25% DO VALOR DO 
EMPRÉSTIMO 

NÃO É COBRADA 

Prazo para 
pagar 

ATÉ 240 MESES ATÉ 144 MESES 

Recebimento 
do bem 

IMEDIATAMENTE APÓS LANCE OU SORTEIO 

Tarifas 
cobradas 

TR + JUROS (12% AO ANO), E TAC (TAXA 
DE ABERTURA DE CRÉDITO, VARIA EM 

TORNO DE R$450,00 OU 1% DO VALOR DO 
EMPRÉSTIMO) 

INCC (CORREÇÃO ANUAL), FUNDO DE 
RESERVA E TAXA ADMINISTRATIVA 

(VARIA ENTRE 17% E 22% DO VALOR DA 
CARTA DE CRÉDITO E É DILUÍDA AO 

LONGO DOS ANOS) 

FONTE: DXImóveis – Gestão Imobiliária (2008). 
NOTA: Adaptado pelos autores. 

 

Apesar do prazo incerto, quem opta pelo consórcio tem poder de 

negociação, uma vez que a carta de crédito vale como dinheiro vivo. Logo, o 

cotista assume condições de negociar o valor do bem pretendido e obter 

descontos. 
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Enquanto diversos setores da economia sentem diretamente os 

efeitos da crise financeira que atinge todo mundo, o mercado dos consórcios se 

reforça como uma opção de crédito seguro e garantido. 

Por isso, para uma maior abrangência e participação do consumidor 

ao Sistema, é preciso que haja agressividade e divulgação de suas vantagens, 

através da criação de uma figura jurídica de consórcio, identificando setores 

receptivos a este tipo de comercialização, bem como potenciais mercados para 

estes segmentos, como forma de alcançar uma vantagem competitiva. 

 

 



3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

Clientes compram produtos e serviços para satisfazer necessidades 

específicas e avaliam os resultados de suas compras de acordo com aquilo 

que originalmente esperavam receber.   

Neste sentido, o presente tópico buscou descobrir qual o real 

interesse ao produto consórcio por parte dos consumidores da Região da 

Grande Dourados/MS, pois se torna relevante o conhecimento desses 

interesses, bem como das necessidades e preferências dos clientes por parte 

das administradoras de consórcios, na busca do relacionamento contínuo. 

3.1 Análise ambiental do cenário existente 
 

 O resultado obtido após o término do estudo foi uma ‘fotografia’ 

realista e prática dos diferentes estágios do Sistema de Consórcios existente 

na região da Grande Dourados/MS. Este retrato esboça como este segmento 

do setor financeiro brasileiro tem sido segmentado diante de um cenário 

altamente competitivo como se caracteriza este setor, principalmente quando 

se fala globalmente em crise financeira. 

A primeira informação levantada (GRÁFICO 3.1) buscou identificar 

as características desses consorciados economicamente ativos, tais como sexo 

e o estado civil. A pesquisa identificou que existe uma paridade muito grande 

entre as expectativas dos consumidores homens e mulheres ao Sistema de 

Consórcios (1 - SEXO), bem como, uma diferença muito grande entre os 

consorciados solteiros e casados (2 – ESTADO CIVIL). 
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Gráfico 3.1 – Variáveis dos consorciados: sexo e estado civil 

 
FONTE: Elaborado pelos autores 

 

 A segunda informação (GRÁFICO 3.2) identificou que a maioria dos 

consorciados possuem idade entre 25 a 29 anos (3 – Faixa Etária), e que 

existe um grande potencial de novos mercados consumidores, cerca de 15,8% 

entre a faixa etária de 17 a 24 anos. 

 Ressalta-se que, atualmente, se tem observado que a explosão de 

consumidores de baixa renda vem contribuindo para que as grandes empresas 

adotem novas estratégias de mercado, pois em um passado não muito distante 

eram elas que determinavam o consumo dos seus clientes, principalmente os 

de renda mais alta.  

 Este cenário tem sofrido constantes mudanças, pois agora são estes 

consumidores que passaram a definir os rumos dos negócios dessas 

empresas, uma vez que o seu poder de consumo se tornou cada vez maior nos 

últimos anos.  

 Neste sentido, observou-se através da pesquisa (4 – Renda 

Familiar), que o setor de consórcio está alinhado a essa realidade econômica, 

porém, existem clientes potenciais que se enquadram entre as faixas de rendas 

que compreende entre R$ 415,00 a R$ 999,00 (20,5% do mercado) que podem 
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tornar-se num futuro próximo clientes potenciais. Caso isso não ocorra, 

provavelmente as administradoras estarão fora do mercado nos próximos anos, 

uma vez que várias pesquisas registradas recentemente apontam que as 

classes sociais C, D e E juntas correspondem por metade do consumo 

nacional, já que a renda destes consumidores é destinada integralmente aos 

gastos familiares. 

 

Gráfico 3.2 – Faixa etária e renda familiar dos consorciados 

 
FONTE: Elaborado pelos autores. 

 

Identificou-se no GRÁFICO 3.3 que a maior parte dos consorciados 

(27,9%) possuem escolaridade classificada no nível superior completo, bem 

como 22,9% dos entrevistados ainda não concluíram o ensino superior.  

 Atualmente se verifica um consumo acima da média dos padrões do 

público jovem brasileiro, aumentando assim o seu poder de decisão em sua 

rede de relacionamentos. 

 As novas regras do Sistema de Consórcios e aprovadas e 

regulamentada pelo BACEN abrirá novas oportunidades ao setor. Existe neste 

segmento de serviço um grande potencial a ser explorado pelas 

administradoras de consórcios, principalmente voltados à educação e também 



49 
 

àqueles usuários que possuem alguma dificuldade em aprovação para o 

crédito. 

  

Gráfico 3.3 – Nível de escolaridade e números pendentes 

 
FONTE: Elaborado pelos autores. 

 

O GRÁFICO 3.4 apresenta um panorama do perfil dos consorciados 

na Região da Grande Dourados/MS. Dos atuais consorciados pesquisados, 

94,6% possuem algum tipo de profissão. Deste total, verifica-se que 68,6% são 

funcionários públicos.    

 Como o consórcio caracteriza-se por um serviço de investimento 

futuro, passa a ser de interesse das administradoras de consórcios divulgar 

mais este tipo de investimento programado. 

 Diante do cenário apresentado, verifica-se um panorama positivo 

que permite às administradoras de consórcio regional massificar seus produtos, 

bem como inovar no marketing de serviços de consórcio na tentativa de atrair 

cada vez mais clientes. 
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Gráfico 3.4 – Setor de trabalho dos consorciados 

 
FONTE: Elaborado pelos autores. 

 

O QUADRO 3.1 ilustra uma visão global dos participantes do 

Sistema de Consórcios sobre o seu conhecimento, bem como os meios de 

comunicação utilizados pelas administradoras de consórcios e a divulgação 

dos seus produtos. Do total de entrevistados, 43,7% não possuía nenhum 

conhecimento específico sobre o Sistema de Consórcios antes de fazer parte 

de um grupo de consórcio. Desse montante, 39,2% nunca havia sido abordado 

sobre a possibilidade ou não de fazer parte de um grupo. 

 Isto mostra uma falta de planejamento de comunicação por parte 

das instituições financeiras e das administradoras de consórcios que provoque 

o interesse do público-alvo, despertando o desejo e desencadeando a ação 

final de compra. Vale ressaltar que a divulgação de um produto tem como foco 

principal construir uma imagem favorável na mente dos consumidores atuais e 

em potencial. 
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QUADRO 3.1 – CONHECIMENTO SOBRE O SISTEMA 
9 – Como você ficou sabendo sobre o Sistema de Cons órcios? 
Mídia  15,6% 
Instituições financeiras  20,3% 
Conversas informais  12,1% 
Internet 13,4% 
No trabalho 5,5% 
Representantes financeiros 32,1% 
Outros 1% 
Total 100% 
10 – Você já tinha conhecimento de como era (como f uncionava) o Sistema de 
Consórcios? (Se a resposta for SIM favor responder a pergunta nº 10, se a resposta 
for NÃO continuar a partir da nº 11) 

Sim 56,3% 
Não 43,7% 
Total 100% 
11 – Se você já tinha conhecimento de como funciona va o Sistema de Consórcios, 
por que não havia participado antes? 

Não conhecia muito bem  28,9% 
Não tinha interesse 1,3% 
Renda não compatível com as parcelas do bem 
desejado 

1,1% 

Nunca pensou no assunto 27,5% 
Nunca havia sido abordado 39,2% 
Outros 2% 
Total 100% 

FONTE: Elaborado pelos autores. 
  

 Através do QUADRO 3.2 a avaliação por grau de importância 

apresenta alguns dados interessantes que denota toda atenção ao trabalho 

aqui apresentado. Observa-se que somente 65% dos consorciados entendem o 

consórcio como uma poupança programada, ou seja, do total dos 

entrevistados, 97% consideram o consórcio como sendo um mecanismo de 

investimento programado. 

 Outro fator importante a salientar refere-se à dificuldade na obtenção 

de financiamento. Dos entrevistados, 93% entendem o Sistema de Consórcios 

como um mecanismo de investimento que facilita a obtenção do bem 

pretendido, principalmente por ser um serviço que requer um baixo custo de 

investimento, ou seja, é o que entende 87% dos entrevistados. 
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 Por ser o consórcio menos burocrático em relação a outros tipos de 

financiamento, 98% dos entrevistados considerou importante este fator na hora 

da tomada de decisão sobre a escolha do investimento. 

 O consorciado tem a opção de realizar a compra ou não do bem. 

Caso sua opção seja a não aquisição do bem, este poderá utilizar sua carta de 

crédito para outros fins. É o que considera 94% dos entrevistados. 

  

Quadro 3.2 – Grau de importância na hora da escolha 
12 – O que o levou a escolher o consórcio? (Enumerar de  1 a 5, quantos necessário,  
por grau de importância, sendo que “1” para menos i mportante e “5” para mais 
importante).  
Grau de importância (1) (2) (3) (4) (5) Total 
Poupança programada  5,5% 5,5% 65% 9% 15% 100% 
Investimento - - 1% 2% 97% 100% 
Dificuldade em obter financiamento  - - - 93% 7% 100% 
Baixos custos - 5% - 87% 8% 100% 
Construção de patrimônio - - 73% 27% - 100% 
Taxas de juros menores - - 11% 89% - 100% 
Confiabilidade   79% 21% - 100% 
Carta de crédito para outros fins - - - 6% 94% 100% 
Prestações menores - - - 18% 82% 100% 
Processos menos burocráticos - - - 98% 2% 100% 
Outros - - - - - - 

FONTE: Elaborado pelos autores. 
 

Processos menos burocráticos, taxas de juros menores, baixos 

custos, prestações menores, segurança, confiabilidade, garantia e conforto foi 

as opções mais lembradas quando relacionado o consórcio a outros tipos de 

investimentos (QUADRO 3.3). 

Os consumidores optam pelo consórcio principalmente pela sua fácil 

acessibilidade em relação a outros mecanismos de investimentos, garantindo 

dessa forma o investimento desejado. 
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Quadro 3.3 – Grau de importância no segmento consórcio 
13 – Numa escala de importância de 1 a 8, relacione  o que considera importante para 
continuar com o segmento Consórcio em relação a out ros investimentos 

Grau de importância (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) Total 
Conforto  - - - 79% 6,5% 4% - - 100% 
Segurança - - - - 10% 87% 3% - 100% 
Garantia  - - - 20% 78% 2% - - 100% 
Baixos custos - - - 2% 3% 10% 85% - 100% 
Taxas de juros 
menores 

- - - - - 20% 4% 76% 100% 

Confiabilidade - - - - 16% 69% 15% - 100% 
Prestações menores - - - - - 10% 83% 7% 100% 
Processos menos 
burocráticos 

- - - - - 5% 15% 80% 100% 

Outros - - - - - - - - - 
FONTE: Elaborado pelos autores. 

 
 

Observa-se pelo QUADRO 3.4 que os grupos de consórcio dos 

entrevistados concentram-se na sua maioria em veículos automotores e 

motocicletas ou motonetas, somados juntos totalizam um percentual de 60%. 

Outro fator importante que o quadro nos revela diz respeito aos produtos 

relacionados ao agronegócio.  

Como a região pesquisada concentra-se muitos produtores rurais, o 

percentual de consorciados neste segmento é muito pequeno, somente 7,5% 

dos entrevistados utilizam-se do consórcio para investimento em seu ramo de 

negócio, que no caso denomina-se agronegócio.  

Outro fator relevante diz respeito ao segmento de imóveis. Do total 

de entrevistados, 22% possuem este segmento. Esta amostragem caracteriza-

se como um potencial a ser explorado e que vem ganhando espaço entre a 

preferência dos consumidores, principalmente pelas baixas taxas de juros e a 

não exigência em se comprovar renda.  

O segmento imóvel teve um crescimento maior em relação aos 

outros tipos de segmentos. Pelos dados levantados, a preferência dos 

entrevistados quando da participação em novos grupos de consórcios, os 



 54 

segmentos de veículos automotores e motocicletas e/ou motonetas seguem na 

preferência dos consumidores. 

 
Quadro 3.4 – Tipo de segmento 

14 – Qual tipo de segmento de consórcio possui?  
Imóveis 22% 
Tratores, equipamentos rodoviários, máquinas e equipamentos agrícolas, 
embarcações, aeronaves, veículo automóveis destinados ao transporte de 
carga com capacidade superior a 1.500 kg e veículos automotores destinados 
ao transporte coletivo com capacidade para 20 (vinte) passageiros ou mais 

7,5% 

Veículos automotores (não incluindo seguimento anterior, exceto motocicletas 
e motonetas)  

31% 

Motocicletas e motonetas 29% 
Outros bens móveis 5% 
Bilhetes de passagens aéreas - 
Outros 5,5% 
Total 100% 
15 – Por que escolheu esse segmento? 
Melhores taxas  39% 
Renda compatível com o bem desejado 54% 
Era o que realmente queria 1% 
Para investimento 5% 
Outros 1% 
Total 100% 

FONTE: Elaborado pelos autores. 
 

O QUADRO 3.5 nos retrata um panorama bastante curioso a ser 

apontado. Somente 82% dos entrevistados já participaram de outros grupos de 

consórcio. Dos entrevistados 16% não tinham interesse em participar de outro 

grupo; porém, 69% responderam que mudaram por questões relativas à renda 

compatível com o bem desejado.  

Uma grande parte dos entrevistados (43%) informou na pesquisa 

que não participaram de outros segmentos porque nunca foram abordados 

anteriormente, bem como 7% porque não tiveram nenhum tipo de informação 

sobre os demais segmentos e, 12% porque a sua renda não era compatível 

com as parcelas do bem desejado. 
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Quadro 3.5 – Grupos de consórcio 
16 – Já participou de outros grupos de consórcios? (Se a resposta for SIM favor 
responder a pergunta nº 15 e 16 e continuar a parti r da 17, se a resposta for NÃO 
continuar a partir da nº 17). 
Sim 82% 
Não 18% 
17 – Se já participou, qual foi o segmento? 
Imóveis 1% 
Tratores, equipamentos rodoviários, máquinas e equipamentos agrícolas, 
embarcações, aeronaves, veículo automóveis destinados ao transporte de 
carga com capacidade superior a 1.500 kg e veículos automotores 
destinados ao transporte coletivo com capacidade para 20 (vinte) 
passageiros ou mais 

2% 

Veículos automotores (não incluindo seguimento anterior, exceto 
motocicletas e motonetas)  

72% 

Motocicletas e motonetas 23% 
Outros bens móveis 2% 
Bilhetes de passagens aéreas - 
Outros - 
Total 100% 
18 – Por que mudou ou permaneceu com o mesmo segmen to? 
Falta de informação 7% 
Não tinha interesse por outro segmento 16% 
Renda compatível 69% 
Substituição do bem - 
Outros 8% 
Total 100% 
19 – Por que não havia participado de nenhum outro grupo de consórcios 
anteriormente? 
Não conhecia muito bem  16% 
Não tinha interesse 6% 
Renda não compatível com as parcelas do bem desejado 12% 
Nunca pensou no assunto 18% 
Nunca havia sido abordado 43% 
Outros 5% 
Total 100% 

FONTE: Elaborado pelos autores. 
 

O fator preço tem sido atualmente um diferencial decisivo na hora da 

compra para os clientes de qualquer ramo de negócio, mas nada se compara 

com questões relacionadas ao acesso às informações sobre os produtos e/ou 

serviços que estão adquirindo. A busca por comodidade e a facilidade dessas 

informações, principalmente via internet, tem demonstrado a adaptação dos 

clientes às novas tecnologias e acenam para mercados promissores. 

 Diante deste fato, observa-se que o uso da Tecnologia da Informação 

(TI) tem sido difundido no setor de consórcio, principalmente pelos meios de 

comunicação que as administradoras de consórcios têm encontrado para 



 56 

fidelizar seus clientes. Nota-se pelo QUADRO 3.6 que 92% dos entrevistados 

estão recebendo suas informações mensalmente através da internet (e-mail), 

sendo que os demais, 5% recebem através dos serviços de mala direta ou 

outros meios de comunicação, um fator positivo no processo de relacionamento 

com o cliente. 

 
Quadro 3.6 – Mecanismos de informação e comunicação 

20 – Você recebe alguma informação sobre o seu grup o de consórcio? Caso seja 
sim a sua resposta, responder as pergunta 14 e 15. 
Sim 99% 
Não 1% 
Total 100% 
21 – De qual forma essas informações chegam até voc ê? 
E-mail 92% 
Mala direta 5% 
Celular  - 
Jornal - 
Outros 3% 
Total 100% 
22 – Qual a periodicidade dessas informações? 
Mensal 100% 
Bimestral - 
Trimestral - 
Semestral - 
Anual - 
Total 100% 

FONTE: Elaborado pelos autores. 
 

 A satisfação se mede através da relação entre o que o cliente 

recebeu ou percebeu e o que esperava ter ou ver (percepção x expectativa). 

Se a percepção for maior do que a expectativa, o cliente ficará muito mais 

satisfeito do que se esperava. Mas, caso seja menor, frustra-se e não registra 

positivamente a experiência. 

Normalmente, a satisfação do consumidor é afetada por três 

antecedentes ou determinantes: qualidade percebida, preço (valor percebido) e 

expectativas. A qualidade percebida é a atual avaliação da performance da 

administradora, e tende a influenciar positivamente na satisfação total do 

cliente em relação ao seu fornecimento. Dois componentes de experiência de 
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consumo que também auxiliam na avaliação da qualidade percebida é o grau 

de customização da oferta da empresa de acordo com as mais diferentes 

necessidades; e a credibilidade dessa oferta com relação à inexistência de 

deficiências. 

Neste sentido, nota-se através do QUADRO 3.7 um índice de 

satisfação muito grande por parte dos consorciados pesquisados com o 

produto consórcio, ou seja, 82% dos entrevistados o consideram com grau de 

excelência e, somente 6% o produto não atendeu plenamente as suas 

expectativas de compra. 

 

Quadro 3.7 – Nível de satisfação 
23 – Qual seu nível de satisfação geral com o consó rcio? 
Excelente  82% 
Ótimo    3% 
Bom    9% 
Regular    6% 
Ruim    0% 
Total 100% 

FONTE: Elaborado pelos autores. 
 
 
 Desta forma, torna-se importante a busca da fidelização dos clientes 

por parte das administradoras de consórcios, criando uma cultura de serviço, o 

‘customer value’ (valor ao cliente) - conhecendo bem seus potenciais 

consumidores, ajudando-os a otimizarem suas escolhas e, contribuindo desta 

forma para que estes agreguem maior valor percebido na compra. 

A dificuldade nas informações por parte das Instituições Bancárias 

sobre consórcio é limitada porque grande parte é centralizada no Banco 

Central (BACEN), sendo este órgão regulamentador a única fonte de 

informação sobre o posicionamento de mercado destas instituições. 
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 Em síntese, no que condiciona as limitações dos resultados e 

discussões desta pesquisa sobre consórcio são, em sua maioria, voltadas às 

análises mercadológicas ou meramente ligadas às consultas de normativos 

pertinentes ao funcionamento do sistema, pois grande parte da literatura 

produzida é de caráter informativo. 

 

3.2 Análise geral da pesquisa realizada 

 
O presente tópico tem como objetivo fornecer dados para melhorar 

as estratégias das administradoras de consórcios e ainda identificar quais são 

os valores percebidos pelos consumidores nesta área, classificando-os em 

ordem de importância para o consumidor. Os valores percebidos pelos 

consorciados, foram mensurados através de pesquisa de campo utilizando o 

modelo SERVQUAL, bem como pela Análise Swot, constituindo dados que 

podem ser utilizados na elaboração de estratégias das empresas atuantes no 

ramo.  

Com base nos dados levantados durante a pesquisa identificou-se 

assim algumas forças e fraquezas encontradas no ambiente interno do setor 

propriamente dito e, oportunidades e ameaças do ambiente externo, que num 

futuro próximo venha a influenciar diretamente o nível de satisfação destes 

consorciados.  
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Quadro 4.1 – Análise Swot do resultado da pesquisa 

ANÁLISE SWOT – NÍVEL DE SATISFAÇÃO DO CONSUMIDOR DE CONSÓRCIOS DA 
REGIÃO DA GRANDE DOURADOS - MS 

AJUDA ATRAPALHA 

IN
T

E
R

N
A

 
(O

R
G

A
N

IZ
A

Ç
Ã

O
) 

FORÇAS (+) 
 

� Satisfação do produto pelo público 
consumidor. 

 
� Menos burocracia em relação a outros 

tipos de investimento e/ou 
financiamento: facilita a ação 
empreendedora. 

 
� Taxas de juros menores. 
 

FRAQUEZAS (-) 
 

� Altas taxas administrativas. 
 
� Falta de programas de fidelização 

aos clientes. 
 
� Tímida divulgação do produto pelas 

administradoras. 
 

 

O
R

IG
E

M
 D

O
 F

A
T

O
R

 

E
X

T
E

R
N

A
 (

A
M

B
IE

N
T

E
) 

OPORTUNIDADES (+) 
 

� Revisão das taxas administrativas. 
 
� Adoção de programas de fidelidade 

(ex. Cartão fidelidade). 
 
� Desenvolvimento de novos produtos. 
 
� Segmentação de mercado. 
 
� Propaganda e publicidade. 
 
� Análise periódica do macro ambiente 

interno e externo. 
 
� Tarifas de acordo com a capacidade 

dos clientes (classes sociais). 
 
� Buscar estímulos governamentais ao 

Sistema de Consórcios. 
 
� Atuação da força de vendas na 

divulgação do produto consórcio. 
 
� Investir nos Investidores de Mercado 

(Clientes que investem em ações). 

AMEAÇAS (-) 
 

� Produtos concorrentes (CDB15, 
RDB16, Fundos de Investimentos, 
Caderneta de Poupança, 
Financiamentos, Títulos Públicos, 
Ações, Renda Fixa e Renda 
Variável, dentre outros). 

 
� Aumento das exigências dos 

clientes por melhores preços e 
serviços. 

 
� Evolução da Tecnologia da 

Informação e comunicação 
(necessidade de 
acompanhamento). 

 
� Marketing agressivo dos 

concorrentes. 
 
� Crises financeiras globais. 
 

 
 

FONTE: Elaborado pelos autores. 

 

Pode-se apreciar como conclusão deste trabalho, dado os objetivos 

a que se constitui, apontar os pontos fortes (+) e pontos fracos (-) do Sistema 

de Consórcio em relação ao nível de satisfação dos consumidores de consórcio 

                                                 
15 Certificado de Depósito Bancário 
16 Recibo de Depósito Bancário 
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da Região da Grande Dourados/MS, bem como em relação aos produtos 

concorrentes existentes no mercado:  

a) FORÇAS INTERNAS: como ponto positivo e de grande relevância 

foi observado que o produto consórcio tem índice de satisfação e 

aceitação muito grande por parte dos consorciados pesquisados, 

uma vez que o índice de satisfação do consumidor com o produto 

corresponde a 82% do total das pessoas pesquisadas. Outro fator 

importante diz respeito à opinião dos consorciados em relação ao 

que eles entendem por ser o consórcio um tipo de investimento 

‘menos burocrático’. Observa-se que esta força traz benefícios ao 

sistema e, consequentemente, facilita a ação empreendedora na 

busca de novos nichos de mercado. Outra força identificada do 

sistema diz respeito às taxas de juros serem menores. Como 

proposta de melhoria, identificamos que existe uma oportunidade 

desta força quando as administradoras começarem a buscar a 

redução a todo custo, uma vez que isto trará novos clientes e 

maior lucratividade. 

b) FRAQUEZAS INTERNAS: identificaram-se no sistema algumas 

fraquezas que podem contribuir negativamente com a 

prosperidade do consórcio, uma vez que especialistas em 

marketing entendem que a ‘divulgação’ do produto deve sempre 

estar em alta. Neste sentido, conclui-se que as administradoras 

de consórcios devem investir na divulgação deste tipo de produto, 

uma vez que existem no mercado atual, em crescimento, outros 

tipos de investimentos à disposição dos consumidores. Outro 
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ponto a destacar se refere à falta de programas de fidelização de 

clientes. Observa-se na pesquisa de campo que alguns dos 

clientes pesquisados (43%) não foram abordados anteriormente 

por qualquer administradora de consórcio, isto implica 

negativamente na falta de um programa que identifique potenciais 

clientes ou mesmo preze pela fidelização da carteira de clientes 

existente. Em relação às altas taxas administrativas, as 

administradoras de consórcios devem buscar mecanismos que 

diminuam o valor pago pelos consorciados, bem como, com 

sugestão, um programa de ‘bonificação’ (exemplo da renovação 

de um seguro de veículo) que reduza proporcionalmente o valor 

pago pelas taxas quando da renovação ou assinatura de um novo 

consórcio por parte daqueles clientes que já fazem parte de um 

grupo de consórcio. Isto trará ao sistema um novo mecanismo de 

comercialização.  

c)  OPORTUNIDADES EXTERNAS: dentre as oportunidades 

identificadas na pesquisa, foi observado que as taxas 

administrativas precisam e devem ser revisadas pelas 

administradoras de consórcios, bem como a necessidade da 

criação de um programa de fidelização dos clientes já inseridos 

em um grupo de consórcio. Outro ponto importante a ressaltar se 

refere à segmentação de mercado através da propaganda e 

publicidade, bem como no desenvolvimento e divulgação de 

novos produtos e/ou serviços que venham atender às 

necessidades dos clientes existentes ou mesmo clientes futuros. 
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Recentemente o BACEN autorizou a inclusão de novos 

segmentos ao produto de consórcio trazendo benefícios às 

administradoras e aos seus consorciados. Ressalta-se também a 

necessidade do monitoramento do mercado de consórcio, através 

de uma análise periódica do macro ambiente interno e externo, na 

busca de consolidar o sistema como um investimento seguro. 

Entende-se como oportunidade de melhoria a revisão das tarifas 

e taxas administrativas, buscando atender as classes sociais C, D 

e E , que juntas correspondem à metade do consumo nacional. É 

de suma importância que as administradoras de consórcios, se 

unam e, juntas, busquem estímulos governamentais que tragam 

ao sistema novas oportunidades de mercado. Como sugestão, 

uma revisão de melhoria do consórcio de bens, buscando atender 

classes sociais de menor renda.  

d) AMEAÇAS EXTERNAS: atualmente através das técnicas de 

marketing, empresas têm investido e disponibilizam no mercado 

produtos e/ou serviços, bem como aplicações financeiras 

(Caderneta de Poupança, Fundos de Investimentos, CDBs, 

RDBs, Financiamento, Títulos Públicos, Renda Fixa e Renda 

Variável, Ações, etc) que objetivam satisfazer às necessidades de 

compra dos consumidores. Neste sentido, é importante que as 

administradoras de consórcios, através do benchmarking, limitem 

este tipo de ameaça através da melhoria contínua do sistema 

‘consórcio’ na busca de melhores indicadores de venda. 

Identificou-se também a necessidade, por parte das 
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administradoras de consórcios, de uma revisão na sua política de 

preços, que vise continuamente atender às exigências dos 

clientes por melhores preços e na qualidade do produto. Entende 

como oportunidade de melhoria o acompanhamento constante 

pelo Sistema de Consórcio das evoluções em TI (Tecnologia da 

Informação) existentes no mercado. Outro tipo de ameaça 

existente refere-se às crises financeiras globais. O agravamento 

de uma crise financeira inibe qualquer tipo de investidor. Em 

contrapartida, é uma oportunidade de mercado ao Sistema de 

Consórcio na busca desse tipo de investidor. 

 

Vale ressaltar que neste momento se buscou através do 

levantamento realizado identificar algumas oportunidades de melhorias para o 

setor de consórcio, cujo único objetivo consistiu em resultar a minimização de 

tais ameaças. Contudo, as oportunidades poderão ser limitadas pelas ameaças 

e fraquezas, o que poderá ocasionar o não aproveitamento das mesmas. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

Atualmente existem poucas bibliografias disponíveis no meio 

acadêmico que abordam o Sistema de Consórcios na sua totalidade, fato este 

que dificultou todo o planejamento elaborado no início do trabalho. Contudo, o 

presente estudo mostra uma análise extremamente nova, onde se buscou 

consolidar as expectativas do consumidor consorciado com o que as 

administradoras de consórcios têm ofertado ao mercado, oferecendo 

considerável conteúdo de informações, onde se acredita que este trabalho 

pode fornecer subsídios para elaboração de pesquisas posteriores, bem como 

informações importantes que darão subsídios às administradoras de consórcios 

nas decisivas ações estratégias de marketing. 

Através do Segundo Capítulo, percebeu-se o Sistema de Consórcios 

como um poderoso mecanismo de autofinanciamento de aquisição de bens, 

uma vez que este sistema se comporta como um regulador da economia, 

planejando a demanda futura de aquisição de bens.  

Identificou-se também que este tipo de investimento se apresenta 

como um sistema economicamente viável frente a outros tipos de mecanismos 

de auto-investimento disponíveis no mercado, referenciados por altas taxas de 

juros e, principalmente, exigências burocráticas das Instituições Financeiras e 

das operadoras de crédito. 

Observou-se no Terceiro Capítulo a existência de um público fiel ao 

consórcio, onde o grau da convicção com que se dá a adesão ao consórcio 

varia de acordo com uma série de fatores: o momento histórico da economia, a 

categoria do bem, o valor do bem, a premência ou não do bem, o prazo total 
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para quitação, a confiabilidade na administradora e, um fator de suma 

importância, a ‘personalidade do consumidor’. 

Constatou-se durante a pesquisa grande oportunidade de 

segmentação de mercado ao público universitário, uma vez que a cada dia esta 

classe vem ganhando independência e, sem dizer, uma classe formadora de 

sua própria opinião. 

Outro fator importante identificado no terceiro capítulo diz respeito à 

‘educação financeira’. Verificou-se a necessidade por parte das Instituições 

Financeiras, das administradoras de consórcio e dos órgãos regulamentadores, 

a criação de uma política educacional voltada para a área financeira, mais 

precisamente na área de investimentos futuros. Entende-se que, as 

organizações que adotarem esta política educacional sairão na frente das 

demais e com certeza ganharão mercado. 

Identificou-se ainda a necessidade por parte das administradoras de 

consórcios investirem mais na divulgação deste tipo de investimento 

programado, bem como deixar claro todos os procedimentos a fim de 

conquistar novos consumidores. 

Então, percebe-se que mesmo durante os conflitos econômicos 

ocorridos nos últimos tempos, o Sistema de Consórcios continua sendo 

lembrado e apreciado como um produto diferenciado pelo seu público 

consumidor, sendo dessa forma escolhido como uma opção favorável perante 

os mercados incertos. 

 Notou-se na pesquisa, que os consumidores de consórcios só vêm 

a aumentar quando as pessoas conhecem, percebem e comparam os pontos 

positivos em relação a outros meios; por isso, mais uma vez enfatiza-se a 
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necessidade de maior circulação de informações para maior abrangência do 

setor. 

Procurou-se através da Análise Swot além de avaliar o perfil dos 

consorciados na região da Grande Dourados/MS, descobrindo dessa forma o 

seu real interesse no Sistema de Consórcios, uma análise realista dos pontos 

fortes e fracos, das forças e fraquezas do Sistema diante de um cenário 

altamente competitivo. Buscou-se diante desta ferramenta apresentar às 

organizações que se utilizam do Sistema de Consórcios como fonte de 

rentabilidade, oportunidades que venham a contribuir de forma positiva a 

melhoria contínua dos seus processos existentes, buscando desta forma 

aumentar a sua produtividade e, principalmente, satisfazer de forma plena as 

necessidades dos seus consumidores. 

Conclui-se desta forma que o Sistema representa um poderoso 

mecanismo de autofinanciamento de aquisição de bens, e se comporta como 

um regulador da economia, planejando a demanda futura de aquisição de 

bens. 

Aos profissionais da área de Administração e do meio Acadêmico, 

os autores do presente trabalho sugerem que a busca do conhecimento na 

área consorcial seja contínuo, pois há um mercado de extremo crescimento e 

de pouco conhecimento, caracterizado pela inexistência de profissionais 

especializados. 
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Anexo A – Pesquisa de Mercado 
 
 

PESQUISA DE MERCADO – SISTEMAS DE CONSÓRCIO  
 

1 – Sexo:                                                      
 masculino 
 feminino 
 
2 – Estado Civil: 
 solteiro (a) 
 casado (a) 
 divorciado (a) 
 viúvo (a) 
 amasiado (a) 
 
3 – Faixa etária: 
 18 anos a 25 anos 
 26 anos a 33 anos 
 34 anos a 41 anos 
 mais de 42 anos 
 
4 – Renda familiar: 
 até R$ 415,00 
 de R$ 416,00 a R$ 999,00 
 de R$ 1.000,00 a R$ 1.499,00 
 de R$ 1.500,00 a R$ 1.999,00 
 de R$ 2.000,00 a R$ 2.499,00 
 de R$ 2.500,00 a R$ 3.000,00 
 mais de R$ 3.000,00 
 
5 – Grau de instrução: 
 1° a 4° série 
 5° a 9° série 
 2° grau 
 Nível superior incompleto 
 Nível superior completo 
 Especialização  
 Mestrado/Doutorado 
 
6 – Número de dependentes  
 nenhum 
 um 
 dois 
 três 
 mais de três 
 
7 – Você trabalha? 
 sim 
 não 
 
8 – A empresa em que trabalha está 
direcionada para qual setor?  
 comercial 

 prestação de serviços 
 revendedora 
 órgãos públicos 
 entidades sem fins lucrativos 
 exportadora 
 
9 – Como você ficou sabendo sobre o 
Sistema de Consórcios? Através de: 
 mídia  
 instituições financeiras  
 conversas informais  
 internet 
 no trabalho 
 representantes financeiros 
 outros: __________________________ 
 
10 – Você já tinha conhecimento de como 
era (como funcionava) o Sistema de 
Consórcios? (Se a resposta for SIM favor 
responder a pergunta nº 10, se a resposta 
for NÃO continuar a partir da nº 11). 
 sim 
 não 
 
11 – Se você já tinha conhecimento de 
como funcionava o Sistema de 
Consórcios por que não havia 
participado antes? 
 não conhecia muito bem  
 não tinha interesse 
 renda não compatível com as parcelas do 

bem desejado 
 nunca pensou no assunto 
 nunca havia sido abordado 
 outros: __________________________ 
 
12 – O que o levou a escolher o 
Consórcio? (Enumerar de 1 a 5, quantos 
necessário,  por grau de importância).  
 poupança programada  
 investimento 
dificuldade em obter financiamento  
 baixos custos 
 construção de patrimônio 
 taxas de juros menores 
 confiabilidade 
 carta de crédito para outros fins 
 prestações menores 
 processos menos burocráticos 
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 outros: _________________________ 
 
13 – Numa escala de importância de 1 a 
8, relacione o que considera importante 
para continuar com o segmento de 
Consórcio em relação a outros 
investimentos. 
 conforto  
 segurança 
 garantia  
 baixos custos 
 taxas de juros menores 
 confiabilidade 
 prestações menores 
 processos menos burocráticos 
 outros:_________________________ 
 
14 – Qual o tipo de segmento de 
Consórcio possui? Quantos?  
 imóveis 
 tratores, equipamentos rodoviários, 
máquinas e equipamentos agrícolas, 
embarcações, aeronaves, veículo 
automóveis destinados ao transporte de 
carga com capacidade superior a 1.500 kg e 
veículos automotores destinados ao 
transporte coletivo com capacidade para 20 
(vinte) passageiros ou mais 
 veículos automotores (não incluindo 
seguimento anterior, exceto motocicletas e 
motonetas)  
 motocicletas e motonetas 
 outros bens móveis 
 bilhetes de passagens aéreas 
 outros: _________________________ 
 
15 - Por que escolheu esse segmento? 
 melhores taxas  
 renda compatível com o aquele bem  
 era o que realmente queria 
 para investimento 
 outros: _________________________ 
 
16 – Já participou de outros grupos de 
Consórcios? (Se a resposta for SIM favor 
responder a pergunta nº 15 e 16 e 
continuar a partir da 18, se a resposta for 
NÃO continuar a partir da nº 17). 
 sim 
 não 
 
17 – Se já participou, qual foi o 
segmento? 
 o mesmo 

 imóveis 
 tratores, equipamentos rodoviários, 
máquinas e equipamentos agrícolas, 
embarcações, aeronaves, veículo 
automóveis destinados ao transporte de 
carga com capacidade superior a 1.500 kg e 
veículos automotores destinados ao 
transporte coletivo com capacidade para 20 
(vinte) passageiros ou mais 
 veículos automotores (não incluindo 
seguimento anterior, exceto motocicletas e 
motonetas)  
 motocicletas e motonetas 
 outros bens móveis 
 bilhetes de passagens aéreas 
 outros: _________________________ 
 
18 – Por que mudou ou permaneceu com 
o mesmo segmento? 
 falta de informação 
 não tinha interesse por outro segmento 
 renda não compatível 
 substituição do bem 
 outros: _________________________ 
 
19 – Por que não havia participado de 
nenhum outro grupo de Consórcios 
anteriormente? 
 não conhecia muito bem  
 não tinha interesse 
 renda não compatível com as parcelas do 
bem desejado 
 nunca pensou no assunto 
 nunca havia sido abordado 
 outros:_________________________ 
 
20 – Você recebe alguma informação 
sobre o seu grupo de consórcio? Caso 
seja sim a sua resposta, responder as 
pergunta 21 e 22. 
 sim 
 não 
  
21 – De qual forma essas informações 
chegam até você? 
 celular  
 jornal 
 mala direta 
 e-mail 
 
22 – Qual a periodicidade dessas 
informações? 
 mensal 
 bimestral 
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 trimestral 
 semestral 
 anual 
 
23 – Qual seu nível de satisfação geral 
com o consórcio? 
 Excelente 

 Ótimo 
 Bom 
 Regular 
 Ruim 
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Anexo B – Lei nº 11.795 
 

LEI Nº 11.795, DE  8 DE OUTUBRO DE 2008.  
 
 
 
 
O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei:   
 
 

CAPÍTULO I 
DO SISTEMA DE CONSÓRCIOS 

 
 

Seção I 
Dos Conceitos Fundamentais 

 
 Art. 1o  O Sistema de Consórcios, instrumento de progresso social que se 
destina a propiciar o acesso ao consumo de bens e serviços, constituído por 
administradoras de consórcio e grupos de consórcio, será regulado por esta Lei.  
 
 Art. 2o  Consórcio é a reunião de pessoas naturais e jurídicas em grupo, 
com prazo de duração e número de cotas previamente determinados, promovida por 
administradora de consórcio, com a finalidade de propiciar a seus integrantes, de 
forma isonômica, a aquisição de bens ou serviços, por meio de autofinanciamento.  
 
 Art. 3o  Grupo de consórcio é uma sociedade não personificada constituída 
por consorciados para os fins estabelecidos no art. 2o.  
 
 § 1o  O grupo de consórcio será representado por sua administradora, em 
caráter irrevogável e irretratável, ativa ou passivamente, em juízo ou fora dele, na 
defesa dos direitos e interesses coletivamente considerados e para a execução do 
contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão.  
 
 § 2o  O interesse do grupo de consórcio prevalece sobre o interesse 
individual do consorciado.  
 
 § 3o  O grupo de consórcio é autônomo em relação aos demais e possui 
patrimônio próprio, que não se confunde com o de outro grupo, nem com o da própria 
administradora.  
 
 § 4o  Os recursos dos grupos geridos pela administradora de consórcio 
serão contabilizados separadamente.  
 
 Art. 4o  Consorciado é a pessoa natural ou jurídica que integra o grupo e 
assume a obrigação de contribuir para o cumprimento integral de seus objetivos, 
observado o disposto no art. 2o.  
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Seção II 
Da Administração de Consórcios 

 
 Art. 5o  A administradora de consórcios é a pessoa jurídica prestadora de 
serviços com objeto social principal voltado à administração de grupos de consórcio, 
constituída sob a forma de sociedade limitada ou sociedade anônima, nos termos do 
art. 7o, inciso I.  
 
 § 1o  A administradora de consórcio deve figurar no contrato de 
participação em grupo de consórcio, por adesão, na qualidade de gestora dos 
negócios dos grupos e de mandatária de seus interesses e direitos.  
 
 § 2o  Os diretores, gerentes, prepostos e sócios com função de gestão na 
administradora de consórcio são depositários, para todos os efeitos, das quantias que 
a administradora receber dos consorciados na sua gestão, até o cumprimento da 
obrigação assumida no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, 
respondendo pessoal e solidariamente, independentemente da verificação de culpa, 
pelas obrigações perante os consorciados.  
 
 § 3o  A administradora de consórcio tem direito à taxa de administração, a 
título de remuneração pela formação, organização e administração do grupo de 
consórcio até o encerramento deste, conforme o art. 32, bem como o recebimento de 
outros valores, expressamente previstos no contrato de participação em grupo de 
consórcio, por adesão, observados ainda os arts. 28 e 35.  
 
 § 4o  (VETADO)  
 
 § 5o  Os bens e direitos adquiridos pela administradora em nome do grupo 
de consórcio, inclusive os decorrentes de garantia, bem como seus frutos e 
rendimentos, não se comunicam com o seu patrimônio, observado que:  
 
 I – não integram o ativo da administradora;  
 
 II – não respondem direta ou indiretamente por qualquer obrigação da 
administradora;  
 
 III – não compõem o elenco de bens e direitos da administradora, para 
efeito de liquidação judicial ou extrajudicial;  
 
 IV – não podem ser dados em garantia de débito da administradora. 
 
 § 6o  A administradora estará desobrigada de apresentar certidão negativa 
de débitos, expedida pelo Instituto Nacional da Seguridade Social, e Certidão Negativa 
de Tributos e Contribuições, expedida pela Secretaria da Receita Federal, 
relativamente à própria empresa, quando alienar imóvel integrante do patrimônio do 
grupo de consórcio.  
 
 § 7o  No caso de o bem recebido ser um imóvel, as restrições enumeradas 
nos incisos II a IV do § 5o deste artigo deverão ser averbadas no registro de imóveis 
competente.  
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Seção III 
Do Órgão Regulador e Fiscalizador 

 
 Art. 6o  A normatização, coordenação, supervisão, fiscalização e controle 
das atividades do sistema de consórcios serão realizados pelo Banco Central do 
Brasil.   
 
 Art. 7o  Compete ao Banco Central do Brasil:  
 
 I – conceder autorização para funcionamento, transferência do controle 
societário e reorganização da sociedade e cancelar a autorização para funcionar das 
administradoras de consórcio, segundo abrangência e condições que fixar;  
 
 II – aprovar atos administrativos ou societários das administradoras de 
consórcio, segundo abrangência e condições que fixar;  
 
 III – baixar normas disciplinando as operações de consórcio, inclusive no 
que refere à supervisão prudencial, à contabilização, ao oferecimento de garantias, à 
aplicação financeira dos recursos dos grupos de consórcio, às condições mínimas que 
devem constar do contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, à 
prestação de contas e ao encerramento do grupo de consórcio;   
 
 IV – fixar condições para aplicação das penalidades em face da gravidade 
da infração praticada e da culpa ou dolo verificados, inclusive no que se refere à 
gradação das multas previstas nos incisos V e VI do art. 42;  
 
 V – fiscalizar as operações de consórcio, as administradoras de consórcio 
e os atos dos respectivos administradores e aplicar as sanções;  
 
 VI – estabelecer os procedimentos relativos ao processo administrativo e o 
julgamento das infrações a esta Lei, às normas infralegais e aos termos dos contratos 
de participação em grupo de consórcio, por adesão, formalizados;  
  
 VII – intervir nas administradoras de consórcio e decretar sua liquidação 
extrajudicial na forma e condições previstas na legislação especial aplicável às 
instituições financeiras.  
 
 Art. 8o  No exercício da fiscalização prevista no art. 7o, o Banco Central do 
Brasil poderá exigir das administradoras de consórcio, bem como de seus 
administradores, a exibição a funcionários seus, expressamente credenciados, de 
documentos, papéis, livros de escrituração e acesso aos dados armazenados nos 
sistemas eletrônicos, considerando-se a negativa de atendimento como embaraço à 
fiscalização, sujeita às penalidades previstas nesta Lei, sem prejuízo de outras 
medidas e sanções cabíveis.  
 
 Art. 9o  (VETADO)  
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CAPÍTULO II 
DO CONTRATO DE CONSÓRCIO 

 
 Art. 10.  O contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, é o 
instrumento plurilateral de natureza associativa cujo escopo é a constituição de fundo 
pecuniário para as finalidades previstas no art. 2o. 
  
 § 1o  O contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, criará 
vínculos obrigacionais entre os consorciados, e destes com a administradora, para 
proporcionar a todos igual condição de acesso ao mercado de consumo de bens ou 
serviços.   
 
 § 2o  (VETADO)  
 
 § 3o  A proposta de participação é o instrumento pelo qual o interessado 
formaliza seu pedido de participação no grupo de consórcio, que se converterá no 
contrato, observada a disposição constante do § 4o, se aprovada pela administradora. 
  
 
 § 4o  O contrato de participação em grupo de consórcio aperfeiçoar-se-á 
na data de constituição do grupo, observado o art. 16.  
 
 § 5o  É facultada a estipulação de multa pecuniária em virtude de 
descumprimento de obrigação contratual, que a parte que lhe der causa pagará à 
outra.  
 
 § 6o  O contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, de 
consorciado contemplado é título executivo extrajudicial.  
 
 Art. 11.  O contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, 
implicará atribuição de uma cota de participação no grupo, numericamente 
identificada, nela caracterizada o bem ou serviço.  
 
 Art. 12.  O contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, 
poderá ter como referência bem móvel, imóvel ou serviço de qualquer natureza.  
 
 Parágrafo único.  O contrato de grupo para a aquisição de bem imóvel 
poderá estabelecer a aquisição de imóvel em empreendimento imobiliário. 
 
 Art. 13.  Os direitos e obrigações decorrentes do contrato de participação 
em grupo de consórcio, por adesão, poderão ser transferidos a terceiros, mediante 
prévia anuência da administradora.  
 
 Art. 14.  No contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, 
devem estar previstas, de forma clara, as garantias que serão exigidas do consorciado 
para utilizar o crédito.  
 
 § 1o  As garantias iniciais em favor do grupo devem recair sobre o bem 
adquirido por meio do consórcio.  
 
 § 2o  No caso de consórcio de bem imóvel, é facultado à administradora 
aceitar em garantia outro imóvel de valor suficiente para assegurar o cumprimento das 
obrigações pecuniárias do contemplado em face do grupo.  
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 § 3o  Admitem-se garantias reais ou pessoais, sem vinculação ao bem 
referenciado, no caso de consórcio de serviço de qualquer natureza, ou quando, na 
data de utilização do crédito, o bem estiver sob produção, incorporação ou situação 
análoga definida pelo Banco Central do Brasil. 
 
 § 4o  A administradora pode exigir garantias complementares 
proporcionais ao valor das prestações vincendas.  
 
 § 5o  A administradora deve indenizar o grupo na ocorrência de eventuais 
prejuízos decorrentes:  
 
 I – de aprovação de garantias insuficientes, inclusive no caso de 
substituição de garantias dadas na forma dos §§ 1o, 2o e 3o;  
 
 II – de liberação de garantias enquanto o consorciado não tiver quitado sua 
participação no grupo.  
 
 § 6o  Para os fins do disposto neste artigo, o oferecedor de garantia por 
meio de alienação fiduciária de imóvel ficará responsável pelo pagamento integral das 
obrigações pecuniárias estabelecidas no contrato de participação em grupo de 
consórcio, por adesão, inclusive da parte que remanescer após a execução dessa 
garantia.  
 
 § 7o  A anotação da alienação fiduciária de veículo automotor ofertado em 
garantia ao grupo de consórcio no certificado de registro a que se refere o Código de 
Trânsito Brasileiro, Lei no 9.503, de 23 de setembro de 1997, produz efeitos 
probatórios contra terceiros, dispensado qualquer outro registro público. 
  
 Art. 15.  A participação de um mesmo consorciado em um grupo de 
consórcio, para os grupos constituídos a partir da edição desta Lei, fica limitada ao 
percentual de cotas, a ser fixado pelo Banco Central do Brasil.  
 
 § 1o  A administradora de consórcio pode adquirir cotas de grupo de 
consórcio, inclusive sob sua administração.  
 
 § 2o  A administradora de consórcio, em qualquer hipótese, somente 
poderá concorrer a sorteio ou lance após a contemplação de todos os demais 
consorciados.  
 
 § 3o  O disposto nos §§ 1o e 2o aplica-se, inclusive:  
 
 I – aos administradores e pessoas com função de gestão na 
administradora; 
  
 II – aos administradores e pessoas com função de gestão em empresas 
coligadas, controladas ou controladoras da administradora; 
 
 III – às empresas coligadas, controladas ou controladoras da 
administradora.  
 
 § 4o  O percentual referido no caput aplica-se cumulativamente às pessoas 
relacionadas nos §§ 1o a 3o.  
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CAPÍTULO III 
DO FUNCIONAMENTO DO GRUPO 

 
Seção I 

Da Constituição 
 
 Art. 16.  Considera-se constituído o grupo de consórcio com a realização 
da primeira assembléia, que será designada pela administradora de consórcio quando 
houver adesões em número e condições suficientes para assegurar a viabilidade 
econômico-financeira do empreendimento.   
 
 Art. 17.  O grupo deve escolher, na primeira assembléia geral ordinária, até 
3 (três) consorciados, que o representarão perante a administradora com a finalidade 
de acompanhar a regularidade de sua gestão, com mandato igual à duração do grupo, 
facultada a substituição por decisão da maioria dos consorciados em assembléia 
geral.  
 
 Parágrafo único.  No exercício de sua função, os representantes terão, a 
qualquer tempo, acesso a todos os documentos e demonstrativos pertinentes às 
operações do grupo, podendo solicitar informações e representar contra a 
administradora na defesa dos interesses do grupo, perante o órgão regulador e 
fiscalizador.  
 
 

Seção II 
Das Assembléias 

 
 Art. 18.  A assembléia geral ordinária será realizada na periodicidade 
prevista no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, e destina-se 
a apreciação de contas prestadas pela administradora e a realização de 
contemplações.  
 
 Art. 19.  A assembléia geral extraordinária será convocada pela 
administradora, por iniciativa própria ou por solicitação de 30% (trinta por cento) dos 
consorciados ativos do grupo, para deliberar sobre quaisquer outros assuntos que não 
os afetos à assembléia geral ordinária.  
 
 Art. 20.  A cada cota de consorciado ativo corresponderá um voto nas 
deliberações das assembléias gerais ordinárias e extraordinárias, que serão tomadas 
por maioria simples.  
 
 § 1o  A representação do ausente pela administradora na assembléia geral 
ordinária dar-se-á com a outorga de poderes, desde que prevista no contrato de 
participação em grupo de consórcio, por adesão.  
 
 § 2o  A representação de ausentes nas assembléias gerais extraordinárias 
dar-se-á com a outorga de poderes específicos, inclusive à administradora, constando 
obrigatoriamente informações relativas ao dia, hora e local e assuntos a serem 
deliberados.  
 
 § 3o  Somente o consorciado ativo não contemplado participará da tomada 
de decisões em assembléia geral extraordinária convocada para deliberar sobre:  
 
 I – suspensão ou retirada de produção do bem ou extinção do serviço 
objeto do contrato;  
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 II – extinção do índice de atualização do valor do crédito e das parcelas, 
indicado no contrato; 
  
 III – encerramento antecipado do grupo;  
 
 IV – assuntos de seus interesses exclusivos.  
 
 Art. 21.  Para os fins do disposto nos artigos 19 e 20, é consorciado ativo 
aquele que mantém vínculo obrigacional com o grupo, excetuado o participante 
inadimplente não contemplado e o excluído, conforme definição do art. 29.   
 
 

Seção III 
Das Contemplações 

 
 Art. 22.  A contemplação é a atribuição ao consorciado do crédito para a 
aquisição de bem ou serviço, bem como para a restituição das parcelas pagas, no 
caso dos consorciados excluídos, nos termos do art. 30.  
 
 § 1o  A contemplação ocorre por meio de sorteio ou de lance, na forma 
prevista no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão.  
 
 § 2o  Somente concorrerá à contemplação o consorciado ativo, de que 
trata o art. 21, e os excluídos, para efeito de restituição dos valores pagos, na forma 
do art. 30. 
 
 § 3o  O contemplado poderá destinar o crédito para a quitação total de 
financiamento de sua titularidade, sujeita à prévia anuência da administradora e ao 
atendimento de condições estabelecidas no contrato de consórcio de participação em 
grupo. 
  
 Art. 23.  A contemplação está condicionada à existência de recursos 
suficientes no grupo para a aquisição do bem, conjunto de bens ou serviços em que o 
grupo esteja referenciado e para a restituição aos excluídos.  
  
 Art. 24.  O crédito a que faz jus o consorciado contemplado será o valor 
equivalente ao do bem ou serviço indicado no contrato, vigente na data da assembléia 
geral ordinária de contemplação.  
 
 § 1o  O crédito de que trata este artigo será acrescido dos rendimentos 
líquidos financeiros proporcionais ao período que ficar aplicado, compreendido entre a 
data em que colocado à disposição até a sua utilização pelo consorciado contemplado. 
  
 
 § 2o  Nos casos em que o objeto do contrato não possa ser perfeitamente 
identificado, o valor do crédito e a sua atualização deverão estar previstos no contrato, 
sem prejuízo do acréscimo dos rendimentos líquidos de que trata o § 1o.  
 
 § 3o  A restituição ao consorciado excluído, calculada nos termos do art. 
30, será considerada crédito parcial.   
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Seção IV 
Dos Recursos do Grupo e das Obrigações Financeiras do Consorciado 

 
 
 Art. 25.  Considera-se fundo comum, para os fins desta Lei, os recursos do 
grupo destinados à atribuição de crédito aos consorciados contemplados para 
aquisição do bem ou serviço e à restituição aos consorciados excluídos dos 
respectivos grupos, bem como para outros pagamentos previstos no contrato de 
participação em grupo de consórcio, por adesão.  
 
 Parágrafo único.  O fundo comum é constituído pelo montante de recursos 
representados por prestações pagas pelos consorciados para esse fim e por valores 
correspondentes a multas e juros moratórios destinados ao grupo de consórcio, bem 
como pelos rendimentos provenientes de sua aplicação financeira.  
 
 Art. 26.  Os recursos dos grupos de consórcio, coletados pela 
administradora, a qualquer tempo, serão depositados em instituição financeira e 
devem ser aplicados na forma estabelecida pelo Banco Central do Brasil, desde a sua 
disponibilidade e enquanto não utilizados para as finalidades previstas no contrato de 
participação em grupo de consórcio, por adesão.  
 
 Art. 27.  O consorciado obriga-se a pagar prestação cujo valor corresponde 
à soma das importâncias referentes à parcela destinada ao fundo comum do grupo, à 
taxa de administração e às demais obrigações pecuniárias que forem estabelecidas 
expressamente no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão.  
 
 § 1o  As obrigações e os direitos do consorciado que tiverem expressão 
pecuniária são identificados em percentual do preço do bem ou serviço referenciado 
no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão.  
 
 § 2o  O fundo de reserva, se estabelecido no grupo de consórcio, somente 
poderá ser utilizado para as finalidades previstas no contrato de participação, inclusive 
para restituição a consorciado excluído.  
 
 § 3o  É facultado estipular no contrato de participação em grupo de 
consórcio, por adesão, a cobrança de valor a título de antecipação de taxa de 
administração, destinado ao pagamento de despesas imediatas vinculadas à venda de 
cotas de grupo de consórcio e remuneração de representantes e corretores, devendo 
ser:  
 
 I – destacado do valor da taxa de administração que compõe a prestação, 
sendo exigível apenas no ato da assinatura do contrato de participação em grupo de 
consórcio, por adesão;  
 
 II – deduzido do valor total da taxa de administração durante o prazo de 
duração do grupo.  
 
 Art. 28.  O valor da multa e de juros moratórios a cargo do consorciado, se 
previstos no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, será 
destinado ao grupo e à administradora, não podendo o contrato estipular para o grupo 
percentual inferior a 50% (cinqüenta por cento).  
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Seção V 
Da Exclusão do Grupo 

 
 Art. 29.  (VETADO)  
  
 Art. 30.  O consorciado excluído não contemplado terá direito à restituição 
da importância paga ao fundo comum do grupo, cujo valor deve ser calculado com 
base no percentual amortizado do valor do bem ou serviço vigente na data da 
assembléia de contemplação, acrescido dos rendimentos da aplicação financeira a 
que estão sujeitos os recursos dos consorciados enquanto não utilizados pelo 
participante, na forma do art. 24, § 1o.   
 
 § 1o  (VETADO)  
 
 § 2o  (VETADO)  
 
 § 3o  (VETADO) 
 
 

CAPÍTULO IV 
DO ENCERRAMENTO DO GRUPO 

 
 Art. 31.  Dentro de 60 (sessenta) dias, contados da data da realização da 
última assembléia de contemplação do grupo de consórcio, a administradora deverá 
comunicar:  
 
 I – aos consorciados que não tenham utilizado os respectivos créditos, que 
os mesmos estão à disposição para recebimento em espécie;  
  
 II – (VETADO) 
 
 III – (VETADO)  
 
 Art. 32.  O encerramento do grupo deve ocorrer no prazo máximo de 120 
(cento e vinte) dias, contado da data da realização da última assembléia de 
contemplação do grupo de consórcio e desde que decorridos, no mínimo, 30 (trinta) 
dias da comunicação de que trata o art. 31, ocasião em que se deve proceder à 
definitiva prestação de contas do grupo, discriminando-se:  
 
 I – as disponibilidades remanescentes dos respectivos consorciados e 
participantes excluídos;  
 
 II – os valores pendentes de recebimento, objeto de cobrança judicial.  
 
 § 1o  Os valores pendentes de recebimento, uma vez recuperados, devem 
ser rateados proporcionalmente entre os beneficiários, devendo a administradora, até 
120 (cento e vinte) dias após o seu recebimento, comunicar-lhes que os respectivos 
saldos estão à disposição para devolução em espécie.  
 
 § 2o  Prescreverá em 5 (cinco) anos a pretensão do consorciado ou do 
excluído contra o grupo ou a administradora, e destes contra aqueles, a contar da data 
referida no caput.  
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CAPÍTULO V 
DOS RECURSOS NÃO PROCURADOS 

 
 Art. 33.  As disponibilidades financeiras remanescentes na data do 
encerramento do grupo são consideradas recursos não procurados pelos respectivos 
consorciados e participantes excluídos.  
 
 Art. 34.  A administradora de consórcio assumirá a condição de gestora 
dos recursos não procurados, os quais devem ser aplicados e remunerados em 
conformidade com os recursos de grupos de consórcio em andamento, nos termos 
estabelecidos no art. 26.  
 
 Art. 35.  É facultada a cobrança de taxa de permanência sobre o saldo de 
recursos não procurados pelos respectivos consorciados e participantes excluídos, 
apresentado ao final de cada mês, oriundos de contratos firmados a partir da vigência 
desta Lei, nos termos do contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão.  
 
 Art. 36.  As administradoras de consórcio deverão providenciar o 
pagamento no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos a contar do comparecimento 
do consorciado com direito a recursos não procurados.   
 
 Art. 37. (VETADO)  
 
 Art. 38.  Os recursos não procurados, independentemente de sua origem, 
devem ter tratamento contábil específico, de maneira independente dos registros 
contábeis da administradora de consórcio.  
 
 

CAPÍTULO VI 
DA ADMINISTRAÇÃO ESPECIAL E LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIA L 

 
 Art. 39.  A administração especial e a liquidação extrajudicial de 
administradora de consórcio são regidas pela Lei no 6.024, de 13 de março de 1974, 
pelo Decreto-Lei no 2.321, de 25 de fevereiro de 1987, pela Lei no 9.447, de 14 de 
março de 1997, e por legislação superveniente aplicável às instituições financeiras, 
observado o disposto nesta Lei.  
 
 Art. 40.  A decretação da administração especial temporária ou da 
liquidação extrajudicial da administradora de consórcio não prejudicará a continuidade 
das operações dos grupos por ela administrados, devendo o conselho diretor ou o 
liquidante dar prioridade ao funcionamento regular dos grupos.  
 
 § 1o  No caso de administração especial, o conselho diretor poderá 
convocar assembléia geral extraordinária para propor ao grupo as medidas que 
atendam a seus interesses, inclusive a de transferir sua administração.  
 
 § 2o  No caso de liquidação extrajudicial, o liquidante, de posse do relatório 
da situação financeira de cada grupo, publicará edital, em que constarão os requisitos 
necessários à habilitação de administradoras de consórcio interessadas na 
administração dos grupos.  
 
 § 3o  Expirado o prazo para a habilitação, o liquidante convocará 
assembléia geral extraordinária do grupo, a fim de deliberar sobre as propostas 
recebidas.  
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 § 4o  Os recursos pertencentes aos grupos de consórcio, administrados 
por empresa submetida aos regimes especial temporário ou de liquidação extrajudicial, 
serão obrigatória e exclusivamente destinados ao atendimento dos objetivos dos 
contratos de participação em grupo de consórcio, por adesão.  
 
 

CAPÍTULO VII 
DAS PENALIDADES 

 
 Art. 41.  (VETADO)  
 
 Art. 42.  As infrações aos dispositivos desta Lei, às normas infralegais e 
aos termos dos contratos de participação em grupo de consórcio, por adesão, 
formalizados sujeitam as administradoras de consórcio, bem como seus 
administradores às seguintes sanções, no que couber, sem prejuízo de outras 
medidas e sanções cabíveis:  
 
 I – advertência;  
 
 II – suspensão do exercício do cargo;  
 
 III – inabilitação por prazo determinado para o exercício de cargos de 
administração e de conselheiro fiscal em administradora de consórcio ou instituição 
financeira e demais autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil;  
 
 IV – regime especial de fiscalização;  
 
 V – multa de até 100% (cem por cento) das importâncias recebidas ou a 
receber, previstas nos contratos a título de despesa ou taxa de administração, elevada 
ao dobro em caso de reincidência;  
 
 VI – multa de até R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), elevada ao dobro 
em caso de reincidência;  
 
 VII – suspensão cautelar imediata de realizar novas operações, se 
configurado riscos ao público consumidor, durante o prazo de até 2 (dois) anos;  
 
 VIII – cassação de autorização para funcionamento ou para administração 
de grupos de consórcio.  
 
 Parágrafo único.  Considera-se reincidência a prática de nova infração de 
um mesmo dispositivo legal ou regulamentar, dentro de 5 (cinco) anos em que houver 
sido julgada procedente a primeira decisão administrativa referente à infração 
anterior.  
 
 Art. 43.  A aplicação das penalidades previstas nesta Lei, separada  ou 
cumulativamente, não exclui a responsabilidade e as sanções de natureza civil e 
penal, nos termos das respectivas legislações.  
 
 Art. 44.  As multas previstas no art. 42, incisos V e VI, aplicadas à 
administradora de consórcio e aos seus administradores, serão graduadas em função 
da gravidade da violação.   
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CAPÍTULO VIII 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
 Art. 45.  O registro e a averbação referentes à aquisição de imóvel por 
meio do Sistema de Consórcios serão considerados, para efeito de cálculo de taxas, 
emolumentos e custas, como um único ato.  
 
 Parágrafo único.  O contrato de compra e venda de imóvel por meio do 
Sistema de Consórcios poderá ser celebrado por instrumento particular.  
 
 Art. 46.  Ficam convalidadas as autorizações para administrar grupos de 
consórcio concedidas até a data da publicação desta Lei às administradoras e às 
associações e entidades sem fins lucrativos. 
 
  Art. 47.  (VETADO)  
 
 Art. 48.  Revogam-se os incisos I e V do art. 7o da Lei no 5.768, de 20 de 
dezembro de 1971, os incisos I e V do art. 31 do Decreto no 70.951, de 9 de agosto de 
1972, o Decreto no 97.384, de 22 de dezembro de 1988, o art. 10 da Lei no 7.691, de 
15 de dezembro de 1988, e o art. 33 da Lei no 8.177, de 1o de março de 1991.  
 
 Art. 49.  Esta Lei entra em vigor após decorridos 120 (cento e vinte) dias 
de sua publicação.  
 
 Brasília,  8  de outubro de 2008; 187º da Independência e 120º da 
República.  
 
 
 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
 

Tarso Genro 
 

Guido Mantega 
 

Carlos Lupi Miguel Jorge 
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Anexo C – Legislação e Normas vigentes do Consórcio  
 

LEGISLAÇÃO E NORMAS VIGENTES 

LEI VIGÊNCIA FOCO 

Lei nº 
5.768 20.12.1971 

Abre a legislação sobre distribuição gratuita de prêmios, mediante sorteio, vale-brinde ou concurso, a título de 
propaganda, estabelece normas de proteção à poupança popular, e dá outras providências 

Decreto nº 
70.951 

01.03.1991 Regulamenta a Lei nº 5.768, que dispõe sobre a distribuição gratuita de prêmios, mediante sorteio, vale-
brinde ou concurso, a título de propaganda, e estabelece normas de proteção à poupança popular. 

Lei nº 
8.177 

01.03.1991 Estabelece regras para a desindexação da economia e dá outras providências. 

Circular nº 
2.381 

18.11.1993 
Estabelece a obrigatoriedade da elaboração, publicação e remessa pelas administradoras de consórcio de 
demonstrações financeiras ao BACEN, esclarece critérios de avaliação e apropriação contábil e consolida 
normas de credibilidade. 

Circular nº 
2.766 03.07.1997 

Dispõe sobre a constituição e o funcionamento de grupos de consórcio. Esta Circular foi revogada pela a 
Circular 3.342 de 3 de fevereiro de 2009. 

Circular nº 
2.861 10.02.1999 

Dispõe sobre limites mínimos de patrimônio líquido ajustado e limites operacionais para administradoras de 
consórcio e altera disposições relativas a operações de consórcio. 

Circular nº 
2.889 

20.05.1999 Dispõe sobre a prestação, ao BACEN, de informações relativas a operações de consórcio. 

Circular nº 
2.942 20.10.1999 

Restabelece a possibilidade de concessão de autorização para administrar grupos de consórcio. Esta Circular 
foi revogada pela Circular 3.433 de 3 de fevereiro de 2009. 

Circular nº 
3.023 

11.01.2001 Dispõe sobre a vedação da cobrança de taxa de administração futura em operações de consórcio. 

Circular nº 
3024 

18.01.2001 
Autoriza a constituição de grupos de consórcio referenciados em serviços turísticos internacionais. Esta 
Circular foi revogada pela Circular 3.432 de 3 de fevereiro de  2009. 

Circular nº 
3.084 31.01.2002 

Dispõe sobre obrigação financeira, recursos não procurados, adiantamento a fornecedores, agregação de 
despesas e encerramento de grupo nas operações de consórcio. Esta Circular foi revogada pela Circular 
3.432 de 3 de fevereiro de 2009. 

Circular nº 
3.085 07.02.2002 

Dispõe sobre procedimentos a serem observados pelas administradoras de consórcio na contratação de 
operações e na prestação de serviços aos consorciados. 

Circular nº 
3.174 15.01.2003 

Estabelece procedimentos para avaliação de créditos tributários e obrigações fiscais diferidas para as 
administradoras de consórcio. 

Circular nº 
3.180 26.02.2003 

Dispõe sobre procedimentos complementares a serem observados pelas instituições autorizadas a funcionar 
pelo BACEN e administradoras de consórcio, relativamente à instrução de processos. 

Circular nº 
3.186 09.04.2003 

Dispõe sobre contemplação em grupos de consórcio por meio de lance embutido e de lance com recursos da 
conta vinculada do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. Esta Circular foi revogada pela Circular 
3.432 de 3 de fevereiro de 2009. 

Circular nº 
3.192 05.06.2003 

Dispõe sobre a prestação de serviços de auditoria independente para as administradoras de consórcio e 
respectivos grupos. 

Circular nº 
3.221 21.01.2004 

Altera procedimentos para registro contábil de aumento e redução do capital social por parte das 
administradoras de consórcio. 

Circular nº 
3.259 

28.09.2004 Altera o registro contábil dos recursos recebidos pelos grupos de consórcio em formação. 

Circular nº 
3.261 

28.10.2004 Dispõe sobre a aplicação de recursos coletados de grupos de consórcio, o limite de alavancagem para 
administradoras de consórcio e a indicação de diretor responsável pela prestação de informações. 

Circular nº  
3.285 11.05.2004 

Dispõe sobre procedimentos a serem observados pelas administradoras de consórcio na realização da 
primeira assembléia geral ordinária e dá outras providências. 

Circular nº 
3.342 

23.02.2007 

Dispõe sobre concessão de autorização para administrar grupos de consórcios, transferência de controle 
societário, cisão, fusão, incorporação, prática de outros atos societários e exercício de cargos em órgãos 
estatutários ou contratuais em administradoras de consórcio, bem como sobre o cancelamento de autorização 
para administrar grupos de consórcio. Esta Circular foi revogada pela Circular 3.433 de 3 de fevereiro de 
2009. 

Circular nº 
3.373 

20.12.2007 Dispõe sobre a prestação de serviços de auditoria independente para as administradoras de consórcio e 
respectivos grupos. Esta Circular foi revogada pela Circular 3.404 de 18 de setembro de 2008. 

Circular nº 
3.394 

09.07.2008 Dispõe sobre a remessa ao BACEN de informações relativas a operações de consórcio. 

Carta-
Circular nº 

3.335 
09.07.2008 

Estabelece procedimentos para remessa das informações relativas às operações de consórcio, de que trata a 
Circular nº 3.394, de 9 de julho de 2008. 

Lei nº 
11.795 

08.10.2008 Dispõe sobre o Sistema de Consórcios. 

Circular nº 
3.432 

03.02.2009 Dispõe sobre a constituição e o funcionamento de grupos de consórcio. 

Circular nº 
3.433 

03.02.2009 

Dispõe sobre a concessão de autorização para funcionamento, transferência de controle societário, cisão, 
fusão, incorporação, prática de outros atos societários e exercício de cargos em órgãos estatutários ou 
contratuais em administradoras de consórcio, bem como sobre o cancelamento de autorização para 
funcionamento e para administração de grupos de consórcio. 

FONTE: BACEN (2008) 
NOTA: Adaptado pelos autores 


