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Produto cresceu 500% em seis anos e a tendência é que se popularize entre o público 
feminino.  
 
O amadurecimento do mercado imobiliário brasileiro e do próprio consumidor tem resultado 
em números recordes de contratação de consórcios para a casa própria. Somente nos últimos 
seis anos, o volume de vendas desse produto aumentou 500% e registrou 210 mil novos 
cotistas em 2006, ante a adesão de 183,6 mil consorciados em 2005. A surpresa é que, ao 
contrário de outros segmentos, o principal contratante não é a baixa renda, mas a classe 
média.  
 
Segundo pesquisa encomendada pela Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios 
(Abac) à Quorum Brasil, baseada em entrevistas com 900 cotistas do País, 58% dos cotistas 
de imóveis são da classe B. A segmentação considerada no estudo é de renda individual, e não 
familiar, feita pela Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa de Mercado (Abep). A classe 
A é definida pela renda superior a R$ 5.172 e responde por 26% do consórcio imobiliário; a 
classe B, com renda média de R$ 2.436; a camada C, com média de R$ 1.127, tem 
participação de 15%; e a classe D, com R$ 624, responde por apenas 1%.  
 
"É o primeiro estudo do setor, então não temos comparativo para falar de mudança ou não no 
perfil do cotista. O que dá para destacar é a diferença do consorciado de imóvel e de 
automóveis, por exemplo", pondera Rodolfo Montosa, presidente da Abac. "Enquanto o 
consórcio em geral atrai as classes mais baixas, a classe média é maioria no segmento 
imobiliário porque é mais acessado pelos sistemas de distribuição, como bancos, 
administradoras e representantes."  
 
O cotista busca, em geral, a aquisição do primeiro imóvel da família - daí a participação de 
50% de público com idade entre 30 e 39 anos, e um prazo médio entre 100 e 120 meses. O 
tíquete médio aponta um cliente moderado na compra da casa própria, não tão disposto a 
comprometer um percentual grande da renda com cotas. "O tíquete médio do consórcio de 
imóveis é de R$ 65 mil, contra R$ 50 mil há três anos. Mas este mercado atende até R$ 250 
mil, faixa de maior procura pelo público de classe A, interessados no segundo imóvel da família 
ou imóvel de lazer."  
 
A classe C ainda é maioria na contratação do consórcio de eletrodomésticos, por exemplo, com 
participação de 39% ante 18% da classe A. "Optamos por considerar a renda individual do 
titular da cota porque, em imóveis, é comum que os filhos participem das primeiras parcelas 
mas depois acabam deixando de contribuir", explica o executivo.  
 
Ele aponta a tendência de maior participação das mulheres como cotistas de imóveis, 
acompanhando o que já acontece nos outros consórcios. "Apenas 24% dos consorciados de 
mercado imobiliário são mulheres, enquanto em automóveis a participação feminina chega a 
44% e o sexo representa 45% da força de trabalho brasileiro", compara. "Uma das explicações 
é que o homem é tradicionalmente o mais abordado pelos ofertantes do produto, o que 
começa a mudar."  
 
Vantagem do produto  
 
O principal diferencial do consórcio, segundo Montosa, é a disciplina de poupança para uma 
aquisição futura. "Então, quando o cotista for contemplado, pode fazer a compra à vista do 
imóvel. Ter o dinheiro na mão na hora do lance, no consórcio ou não, sempre reverte à favor 
do cliente, que consegue 15% a 20% de abatimento no preço da casa própria."  
 
Isso porque o valor do consórcio é definido, mas a maioria dos administradores trabalha com 
carta de crédito - o que possibilita a pechincha na negociação direta com o corretor na hora do 
lance.  



A disciplina a que Montosa se refere vem das parcelas iguais durante todo o prazo de 
pagamento. "A mensalidade é corrigida, em geral, pelo INCC (Índice Nacional da Construção 
Civil) e o cotista paga uma taxa à administradora que, somados não atingem um ajuste de 
3,5% ao ano", diz.  
 
Enquanto no consórcio a carta de crédito pode ser usada para qualquer unidade habitacional, o 
financiamento bancário é geralmente atrelado a um determinado empreendimento e o saldo 
devedor é crescente devido aos juros. "A desvantagem do consórcio é que se trata de um 
planejamento a longo prazo, e não de aquisição imediata como proporciona o financiamento 
bancário", contrapõe.  
 
Retomada  
 
O crescimento dos diversos tipos de consórcios está atrelado à maior segurança que o produto 
oferece desde que é revisado pelo Banco Central. Como lembra Montosa, houve uma crise na 
década de 90 no sistema porque algumas administradoras aplicavam os recursos do consórcio 
em operações sem lastro. "Foi o caso do Consórcio M (Mappin/Mesbla), que só em São Paulo 
tinha 120 mil clientes cotistas mas aplicou recurso em títulos do Crefisul, que foi liquidada", 
exemplifica.  
 
A partir de então, o Banco Central mudou as normas do sistema de consórcios para todos os 
segmentos, obrigando que os recursos fossem aplicados em títulos do governo com risco 
soberano (capacidade de honrar o compromisso de pagamento, tirando o risco do associado). 
"O consórcio imobiliário é um produto mais novo, de cerca de seis anos, que já usufrui dessas 
novas regras."  
 
Hoje o consórcio imobiliário representa 10% do total de cotas emitidas no País e deve atingir 
participação de 20% num prazo de três anos. "Não é uma participação tão relevante 
isoladamente, mas é um crescimento acelerado. Entretanto, os demais segmentos também 
continuam avançando", afirma. "O principal produto consorciável hoje é a motocicleta, com 1 
milhão de cotistas, porque é do tamanho do bolso do brasileiro."  
 

 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 11 abr. 2007. Administração & Serviços, p. C8. 
 


