
PORTFOLIO DE PRODUTOS

Levantamento de capital baseado em 

operações de consórcio. Taxas 

competitivas, prazos estendidos e 

aprovação de crédito ágil.01CAPITAL DE GIRO



A MODALIDADE

CAPITAL DE GIRO

A Valor Operações financeiras oferece uma linha de crédito diferenciada e extremamente 

competitiva. A modalidade foi criada em parceria com a Caixa Consórcios e o BB Consórcios, 

especialmente para a geração de crédito destinado a capital de giro. 

O plano oferece linhas de crédito baseadas em garantias reais, com custo e prazos competitivos 

em relação à operações semelhantes existentes no mercado.

O crédito é lastreado por uma operação de consórcio, o que proporciona taxas reduzidas em 

relação, a partir de 0,2% a.m., além dos prazos estendidos para pagamento, de até 200 meses.



COMO FUNCIONA

Ao contratar o crédito, o tomador obtém, na prática, o refinanciamento de um 

bem próprio - requisitado como garantia da operação. 

Nesta modalidade, a Valor financia até 60% do valor do bem, e o contratante 

participa com recurso próprio, no valor equivalente 40% do valor da operação. 

Este percentual é oferecido como aporte inicial e utilizado para a liberação total 

do crédito. Na ocasião da contemplação o valor do aporte inicial retorna para o 

contratante por meio da carta de crédito.



FLUXO DA OPERAÇÃO

O cliente  contrata a 
operação Junto à Valor OF  
e fornece a 
documentação relativa ao 
proponente e ao imóvel 
oferecido como garantia.

1
São realizadas as análises,  de 
crédito para o proponente e 
da elegibilidade do imóvel, 
para validar a garantia. 2 3

Com a aprovação do 
crédito e do imóvel, a 
operação é validada e o a 
Valor adquire as cotas de 
consórcio.

Na ocasião da(s) 
assembleia(s) a Valor  
contempla as cotas 
referentes à 
operação. 4

A Caixa disponibiliza o 
Valor da operação ao 
vendedor do imóvel.5



PERFIL

A operação de capital de giro oferece um custo menor do crédito, 

em relação aos meios tradicionais de financiamento.

A operação é ideal para quem busca crédito barato, não quer 

pagar juros altos sobre o valor contratado, não quer 

comprometer capital próprio na geração de crédito. 

Os critérios de aprovação seguem os parâmetros do Banco 

Central para a modalidade, mas são mais brandos em relação á 

contratação de crédito via banco, uma vez que o consórcio é, 

estruturalmente, uma modalidade de compra e venda, sobre a 

qual não há incidência de juros.



CRITÉRIOS

PERFIL

Além dos critérios referentes à elegibilidade do contratante, como avaliação de 

cadastro e verificação de impedimentos, os itens a seguir são determinantes para a 

contratação do crédito:

Requisitos básicos para a contratação

1. Imóvel sem ônus, no valor da operação, para alienação junto à operadora de consórcio.

2. Renda mínima comprovada de 3x o valor da parcela para pessoa física e 5x para pessoa jurídica.

3. No caso de pessoa jurídica: Em dia com obrigações fiscais e tributárias e sem impedimentos legais.

- A operação financia até 60% do valor do imóvel, dependendo dos critérios adotados 

e do cenário existente na ocasião da contratação. 



DETALHES DA OPERAÇÃO

• Prazo médio de 90 dias para a conclusão da operação*

• Não há juros sobre a operação junto à administradora de consórcio. A taxa média 

sobre a operação é de 24%, dividida pelo prazo final (fator em Março 2020).

• Ex. Prazo de pagamento de 120 meses   - 24% / 120 = 0,2% ao mês.

• Mais a correção da carta pelo INPC. 

* Irregularidades na documentação apresentada e prazos acumulados de cartório podem dilatar este prazo.



VANTAGENS

• Custo menor do dinheiro, em relação à outras modalidades de crédito.

• Critérios de contratação facilitados, por não se tratar de uma modalidade 

de empréstimo.

• Linha de crédito sem incidência de juros.

• Geração de recursos baseada em patrimônio. O aporte inicial retorna 

para o contratante na ocasião da liberação do crédito.

• Instituições financeiras sólidas: BB Consórcios e Caixa Consórcios

• Desenho personalizado da operação, de acordo com a sua necessidade



CREDIBILIDADE
Somos plataforma de duas das maiores instituições do país na modalidade de 

consórcio. Além da parceria com um grande banco privado. Isso garante a clareza 

e transparência da operação. Todo contrato é realizado diretamente com a 

instituição financeira.
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