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Como funciona

 Clientes entram em 
um grupo de 

consórcio com um 
propósito específico.

 Clientes entram em 
um grupo de 

consórcio com um 
propósito específico.1 Clientes entram em um grupo de 
consórcio com um 
propósito específico.

 Clientes entram em 
um grupo de 

consórcio com um 
propósito específico.2 3
4 5

Todos os meses os consorciados  efetuam 
um pagamento à  administradora. Podem, 
ainda, ofertar um “lance” (antecipação do  
pagamento das parcelas). Grupos tem 
prazos fixos entre 12 e 216 meses.

Parte destes pagamentos 
gera receita para a 

administradora na forma de 
taxa de administração.

Clientes contemplados recebem o 
crédito para comprar o bem. Ao final 
do grupo, todos os consorciados 
terão recebido o crédito.

Clientes contemplados recebem o 
crédito para comprar o bem. Ao final 
do grupo, todos os consorciados 
terão recebido o crédito.



Legislação
O sistema de consórcios é regulamentado pela Lei 11.795/2008

BACEN: Banco Central 
É responsável pela autorização e fiscalização das administradoras 
de consórcio e também pela normatização de suas operações.

ABAC: Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios
Tem como objetivo o aperfeiçoamento das normas e dos Tem como objetivo o aperfeiçoamento das normas e dos 
mecanismos de sistema de consórcio, em parceria com as 
administradoras



TOTAL
505
GRUPOS

255
Automóveis

37
Serviços

41
Motocicletas

82
Imóveis

90
Caminhões



Parcelas
Degrau X Reduzida X Linear

REDUZIDA
Parcela crescente até a Parcela crescente até a 
contemplação, após a 
aquisição do bem, é 
recalculado o valor e 
diluído nas parcelas 
restantes, ou, pago a 
diferença em uma
única parcela. Lembrando única parcela. Lembrando 
que as parcelas poderão
sofrer alterações
com o aumento do bem 
ou contemplação
por lance.

DEGRAU
Parcela decrescente, Parcela decrescente, 
ou seja, o cliente 
inicia pagando um 
valor maior até a 
*metade do plano e 
posteriormente a 
parcela reduz, 
lembrando que as 
parcelas poderão 
sofrer alterações com 
o aumento do bem 
ou contemplação
por lance.

LINEAR
O cliente pagará o O cliente pagará o 
mesmo valor de 
parcela da primeira 
até a última 
parcela, podendo 
sofrer alterações 
apenas com o 
aumento do bem, 
ou contemplação 
por lance.

DIFERENCIAL: Taxa administrativa baixa, com opção de pagamento da primeira parcela através do cartão de crédito.



Exemplo
Degrau X Linear

CRÉDITO
PRAZO 

PARCELA

R$ 83.990,00
72 MESES
R$ 1.440,06

Parcela antes da
contemplação 01ª a 72ª

Valor do lance (30 parcelas)
já descontado 20% do crédito

Crédito após contemplação

Parcela após a
contemplação 41 Xcontemplação 41 X

1.440,06

26.403,80

67.192,00

1.440,06

CRÉDITO
PRAZO

PARCELA 1ª À 36ª
PARCELA 37ª À 72ª

83.990,00
72 MESES
1.608,44
1.246,86

Parcela antes da
contemplação 01ª a 36ª
Parcela antes da
contemplação 37ª a 72ª
Valor do lance (30 parcelas) já
descontado 20% do crédito
Crédito após contemplaçãoCrédito após contemplação
Parcela após a
contemplação 02ª a 36ª
Parcela após a
contemplação 37ª a 42ª

1.608,44

1.246,86

20.607,80

67.192,00

1.608,44

1.246,86



Composição
da parcela
O consorciado passará a pagar mensalmente parcelas cujo valor 
será a soma das importâncias referente a:

Fundo comum.

Taxa de administração.

Seguro Prestamista.

Taxa de inscrição/entrada (a Rodobens NÃO cobra essa taxa).

Fundo de reserva (a Rodobens NÃO cobra fundo de reserva)



Modalidade
de lance
LANCE LIVRE
É a antecipação de qualquer número de parcelas, definida pelo cliente;
Parcelas antecipadas espontaneamente podem ser utilizadas como lance.

LANCE FIXO
É caracterizado pela antecipação de parcelas pré estabelecidas no grupo 
(Geralmente em 20%);

LANCE EMBUTIDOLANCE EMBUTIDO
Opção de utilizar parte do crédito como pagamento do lance 
(varia de acordo com o grupo).



Características
em comum

EM GERAL:
LANCE LIVRE E LANCE FIXO
Opção de parcelamento do lance em 4X;
Diluição de lance nas parcelas vincendas (percentual varia de 
acordo com o grupo);
(Exclui a quitação de 3 parcelas na ordem direta do lance livre)

Ocorrendo o empate no lance, será definido o contemplado pela pedra-chave,
sendo o mais próximo no sentido horário.



Lances

231

97

245

115

GRUPO COM 300 PARTICIPANTES 
TRÊS LANCES LIVRES (LL) DE 30 PARCELAS

DESEMPATE
DE LANCE
(EXEMPLO)

LANCE LIVRE 
30 PARCELAS

CONTEMPLADO 
POR SORTEIO

LANCE LIVRE 
30 PARCELAS

LANCE LIVRE 
30 PARCELAS

300298

PEDRA CHAVE
SORTEADA:

123

123150

213

185

167

225 75

32

25
1



Prêmio
pontualidade

PRÊMIO PONTUALIDADE SEGURO
O consorciado receberá após 2ª parcela paga, correspondência com 02 
números de 06 dígitos cada.
Concorre a Prêmios, em dinheiro, pela Loteria Federal todos os sábados, 
até o encerramento do grupo, desde que esteja com as parcelas em dia.

Exemplo:
Nºs que o consorciado recebeu: Nºs que o consorciado recebeu: 123456 e 987654
Resultado da Loteria Federal:
1º) 865123
2º) 558456
3º) 378953

123456 (ganha o prêmio)
R$ 31.384,00}

*Para cotas de motocicletas o prêmio é no valor de R$ 10.000,00



Informações 
complementares

Opção de Mudança de Modelo pelo Consorciado
O Consorciado poderá mudar o crédito de sua cota para maior ou 
menor dentro do mesmo grupo, não sendo necessário o pagamento 
de nenhuma taxa.

Descontinuidade de fabricação de modelo - automóveis
Contemplados: gera alteração no valor da mensalidade quando Contemplados: gera alteração no valor da mensalidade quando 
ocorre reajuste do novo bem, mas não altera o valor do crédito já 
contemplado. Não contemplados: gera alteração no modelo, no 
valor do crédito e na parcela.



Informações 
complementares

Correções do Valor do Crédito
De acordo com política de preços do Fabricante e IPCA.

Cancelamento
A devolução dos valores pagos é feita quando a cota for A devolução dos valores pagos é feita quando a cota for 
contemplada por sorteio ou em até 60 dias após finalização do 
grupo. Dos valores devolvidos são descontados: taxa de 
administração (do período da cota ativa).



Quitação de 
financiamento 

A ação de quitar o financiamento por meio do consórcio é 
denominada INTERVENIENTE QUITANTE.

É possível e muito comum, utilizar o consórcio para 
quitação do bem.

A carta de crédito de consórcio deve ser igual ou maior 
que o saldo devedor do financiamento.

O Interveniente QuitanteO Interveniente Quitante é muito procurado em especial 
quando uma pessoa quer vender o bem com um 
financiamento ainda em andamento, ou seja, que não foi 
quitado.



PONTUAL
AUTOMÓVEIS
120 cotas;
60 meses;
Taxas a partir de 17%;
Reajuste Semestral pelo IPCA;
Até 2 sorteios mensais;
Não há contemplação por lance.

Faixa I: Créditos de R$ 25 a R$ 50 milFaixa I: Créditos de R$ 25 a R$ 50 mil
Faixa II: Créditos de R$ 77 a R$ 142 mil
Faixa III: Créditos de R$ 150 a R$ 371 mil

O cliente pode antecipar seu veículo a partir do 6º mês através
de uma Operação de Crédito com o Banco Rodobens.



PONTUAL
AUTOMÓVEIS

CONTEMPLAÇÃO POR 
SORTEIO

Para confirmar a contemplação 
dos 2 sorteios, o cliente deverá 
ter pago um total de 12 parcelas.

1ª assembleia: 11 parcelas
2ª assembleia: 10 parcelas
3ª assembleia: 9 parcelas3ª assembleia: 9 parcelas
...
12ª assembleia: 0 parcelas

OPÇÃO PONTUAL – 
OPERAÇÃO DE CRÉDITO

A partir da 6ª assembleia

Para a aquisição do veículo:
24 parcelas

Antecipação + parcelas
pagas = 24

BEM A ADQUIRIR

Auto 0 KM(Nacional e 
Importados);

Seminovo com até 7
anos de uso.

Antecipação + parcelas
pagas = 24pagas = 24



PONTUAL
IMÓVEIS
Créditos de R$ 200 a R$ 400 mil;
240 cotas;
120 meses;
Taxa de 24%;
Reajuste Semestral pelo IPCA;
Até 2 sorteios mensais;
Não há contemplação por lance.Não há contemplação por lance.

Grande Novidade: o cliente pode antecipar seu imóvel a partir do
12º mês através de uma Operação de Crédito com o Banco Rodobens



Argumentações
POR QUE O CONSÓRCIO?

• Sem juros e sem incidência de IR.

• Possibilita prazos maiores de contratação. 

•Isento de pagamento de entrada.

• Pode ser utilizado para quitar um 
financiamento. 

• Aquisição planejada, sem descapitalização.• Aquisição planejada, sem descapitalização.

• Possibilita renovação programada de 
frotas.

•Incentiva a disciplina financeira para 
aquisição do bem, preservando a liquidez 
(aumento de patrimônio).

• Amplo portfólio de produtos.

• Sem taxa de inscrição e fundo de 
reserva.

• Grupos especiais com benefícios 
exclusivos.

• Diferentes opções de prazos de • Diferentes opções de prazos de 
pagamento. 

• Maior número de contemplações
por mês.

• Atuação em todo o Brasil.

• Serviço on-line ao cliente.

• Prêmio pontualidade



+

Obrigado!


