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Você sabe dizer a diferença entre empréstimo, 
financiamento e consórcio e qual é a melhor opção para o 
seu bolso em caso de necessidade?

Para te ajudar a entender melhor esse assunto, 
explicamos um pouco cada uma das opções citadas. 
Vamos começar pelo empréstimo!



Se você está empregado, tem                                                              

conta em um banco e/ou uma                                                                   

fonte de renda mensal, certamente                                                          

já deve ter recebido diversas ofertas                                                      

para contratação de empréstimo,                                                              

não é mesmo?

O empréstimo nada mais é do que                                                           
uma maneira rápida de conseguir                                                                
crédito por meio de bancos ou                                                               
instituições financeiras. Na maioria das vezes, para o 

contratante ter acesso a esse valor, seu perfil passa por uma 

rigorosa análise de crédito. Se aprovado, pronto, o dinheiro 

rapidamente é liberado em sua conta.

Qual a parte ruim de contratar um empréstimo?

         Entretanto, a contratação de   

         empréstismo tem altas taxas    

              de juros, o que, no fim das contas,  

         leva quem solicita o crédito a   

         perder dinheiro. Além disso, o   
         não pagamento das parcelas   
         acordadas com o banco acaba   
         gerando multas exorbitantes, o   
         que desencadeia a famosa bola de  
         neve de dívidas, processos   

         judiciais, restrições de crédito e   

         diversas outras dores de cabeça   

         que estão nessa lista de prejuízos.

EMPRÉSTIMO1. 
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Por esses fatores, recorra ao empréstimo somente quando a 
necessidade for realmente grande ou se precisar pagar outra 
dívida, com juros ainda maiores, como as de cartões de crédito, 

por exemplo.

     Para quem possui uma loja   

     ou revenda e precisa adquirir  

     equipamentos ou produtos  

     para seus clientes, mas ainda  

     não tem dinheiro em caixa   

     para iniciar o negócio, o   

     empréstimo pode ser uma   

     solução em curto prazo. 

     Porém,  a necessidade de um  
     rápido fluxo de caixa para   
     arcar com essas prestações  
     se torna ainda mais    
     necessário.

Diferente de financiamento e consórcio, o empréstimo não 
requer que você tenha uma finalidade específica para seu uso, 

dando-lhe total liberdade para usá-lo como preferir.
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FINANCIAMENTO2. 

Geralmente oferecido por                                                          

instituições bancárias e                                                                        

financeiras, o financiamento                                                                         
permite ao contratante a                                                                                                    
aquisição de bens materiais                                                                          
de maneira parcelada, como                                                              

imóveis, carros e muitos mais.

Recorrente de juros mensais,                                                                  
uma de suas grandes desvantagens, o valor do financiamento, 

diferente do empréstimo, não é depositado em sua conta, e sim 

pago pela instituição financeira diretamente ao destinatário.

Financiamentos também requerem análise de crédito, o que 

muitas vezes pode dificultar sua contratação, já que a 

aprovação, além de exigir que o nome do contratante esteja 

limpo na praça, exige também o histórico de bom pagador.

Quer saber quais são as vantagens em solicitar                                
um financiamento?

    Ao solicitar um financiamento, o   
    tão sonhado carro novo pode se   
    tornar realidade em pouco tempo.  
    Essa, inclusive, é uma da opções   

    mais utilizadas hoje em dia no país.  

    Ela serve para carros, casas,   

    apartamentos ou terrenos, além de  

    equipamentos pesados e industriais  

e muito mais. Até mesmo para compra de materiais de 
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construção é possível adquirir um financiamento.

Uma das vantagens em optar por financiamento – e que deve 

ser levada em consideração antes de assinar os papéis – é que, 

quanto menor, o número de parcelas escolhidas para 
pagamento, menores serão as taxas e os juros mensais e anuais 
sobre o total contratado. Fica a dica!
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CONSÓRCIO3. 

Bastante diferente das modalidades de crédito citadas 

anteriormente, o consórcio reúne um grupo de pessoas 
interessadas em adquirir um bem em comum, como, por 

exemplo, carros, motos, casas etc.

    Entretanto, para não correr o risco  

    de um dos membros do grupo não   

    cumprir com seu acordo de   

    pagamento, existem as    
    administradoras de consórcio,   
    responsáveis por receber        
    mensalmente esse valor, sujeito a   
    uma pequena taxa de    
    administração. Veja este exemplo!

Imagine que você e mais 29 pessoas desejam comprar um carro 

que custa R$ 30 mil. Durante 30 meses, cada integrante desse 

grupo deverá pagar a quantia de R$ 1 mil para a administradora 

de consórcio, totalizando o valor do veículo.

Em sorteio mensal, realizado pela administradora, um dos 
integrantes terá direito ao valor total arrecadado. Aqui, vale 

ressaltar que, semelhante ao financiamento, o valor não é 

repassado ao integrante em forma de dinheiro, mas sim em 

forma de uma carta de crédito, que tem o mesmo valor legal do 

dinheiro.

Além disso, em alguns casos, não é só o membro sorteado no 

mês que recebe a carta. Caso seja do desejo de alguém, lances 
podem ser dados na tentativa de antecipar a contemplação da 
carta de crédito.
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Então, você se pergunta:

Qual a vantagem em fazer um consórcio?

     No consórcio, não há juros!  

     Existe apenas uma taxa de   

     manutenção paga à    

     administradora do    

     consórcio, mas costuma ser  

     bem baixa. Além disso,   

     para adquirir um consórcio,  
     não existem muitos    
     processos burocráticos ou   
     de aprovações de crédito.

Já sua desvantagem, certamente, é a espera. Diferentemente 

das outras linhas de crédito, com o consórcio é preciso esperar 
ser sorteado, dar lances ou, então, pagar o contrato até o fim, e 

não é possível sair com o carro novo da loja na mesma hora ou 

com a chave da casa nova nas mãos.
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C O N C L U S Õ E S

Agora que você conhece um pouco mais de empréstimos, 

financiamentos e consórcios e todos os seus malefícios, que 

muitas vezes são vendidos em forma de soluções benéficas, 

talvez seja a hora de iniciar uma vida financeira saudável,          

não é mesmo?

     Se ainda assim você precisar  
     contratar uma dessas   
     opções, lembre-se: a    

     contratação deve ser feita   

     com responsabilidade,   

     estando dentro de seus   

     limites financeiros        

     mensais. Afinal, ninguém   

     merece viver pagando juros  

     e correções monetárias, não  

     é verdade?

É muito melhor ter uma vida financeira saudável do que 
precisar contratar uma dessas opções. Se puder evitar, evite!
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Me Poupe! > https://mepoupe.com/

Serasa > 

https://www.serasa.com.br/ensina/dicas/consorcio-x-financi

amento-de-veiculo/

Banco BV > 

https://www.bv.com.br/bv-inspira/noticias/Consorcio-ou-fin

anciamento-qual-e-a-melhor-opcao-para-voce

R E F E R Ê N C I A S



Gostou das dicas?
Fique ligado no próximo Guia de Bolso.  

Até a próxima!

@amigoconstrutor_brasil

www.amigoconstrutor.com.br

/amigoconstrutor


