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Categoria, criada no ano passado, é expectativa das administradoras para aumentar ritmo de 
crescimento 
 
Festas de casamento e cirurgia plástica estão despontando como a maior demanda na compra 
de consórcios de serviços no país. Autorizados pela Lei 11.795, em vigor desde fevereiro de 
2009, a nova categoria já conta com 3,3 mil participantes ativos e, segundo levantamento da 
Associação Brasileira de Administradores de Consórcios (Abac), 33,2% dos créditos são 
destinados a estética e saúde e 14,34% a festas e eventos. A distância é grande para a 
terceira categoria: educação, que conta apenas com 2,9 dos consórcios adquiridos. 
 
"As vendas ainda são incipientes, mas o consórcio de serviço tem grande potencial. Os 
administradores estão apostando na categoria", afirma Paulo Roberto Rossi, presidente 
executivo da Abac. Hoje, são 22 administradoras trabalhando com o consórcio de serviços, que 
tem uma variação da carta de crédito de R$ 2 mil a R$ 38 mil. 
 
A demanda na rede Embracon é uma amostra desse mercado. Segundo Antônio Mizael José, 
gerente da administradora em São Paulo, casamento e tratamentos estéticos corporais estão 
no topo da lista dos cerca de 700 participantes ativos na categoria. "A grande vantagem é que 
é uma carta de crédito muito flexível. A consorciada pode por pagar a igreja, as flores, o buffet 
e até a viagem de núpcias nessa categoria", diz Mizael, que espera dobrar a carteira este ano. 
 
Na Rodobens Consórcios, são quase 1,2 mil participantes com cartas de crédito de serviços. 
"Fizemos uma pesquisa antes do lançamento do produto e definimos a comunicação com o 
público. O que temos observado é a predominância de festas de casamento, aniversário de 15 
anos e formatura, por conta do planejamento para esses eventos", diz Sebastião Cirelli, diretor 
executivo da Rodobens Consórcios. Além da previsibilidade do evento, como casamento ou 
formatura, o volume maior de recursos também estimula a poupança. "Para essa finalidade, a 
média da carta de crédito é de R$ 15 mil", afirma Cirelli. 
 
Na administradora, o prazo do consórcio de serviços é de 48 meses, sendo a carta mínima de 
R$ 4 mil. O valor inicial é variável entre as administradoras -na Consórcio União, as cartas de 
créditos estão divididas em valores de R$ 6 mil a R$ 12 mil e, no Consórcio Multimarcas, vão 
de R$ 5 mil a R$ 10 mil. 
 
Apesar de as administradoras dividirem a categoria nesses grupos, o presidente da Abac 
reforça que a definição do uso do crédito só acontece na contemplação, e então o consorciado 
define se usará os recursos para seja para o tratamento odontológico ou blindagem do carro. 
 
Uma diferença da categoria é que, como não há bem para garantia da continuidade de 
pagamento, o consorciado precisa de avalista.  
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