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Goiânia 16 de março de 2011 
 
 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
      

    Atualização desse contrato.     
     
    Na condição de criador, elaborador e patenteador do programa abaixo, denominado ATM1, 
e dos programas IM1 e IM1/2, ajustados e atualizados pela segunda vez, o proprietário 
destes, o Sr. NIVALDO JOSÉ DE OLIVEIRA, portador do CPF Nº 540- 581-556-04, e RG 
Nº 1.762.350-SSP GO solteiro, residente à Rua FL 46 QD 38 lote 10 parque das flores CEP 
74595.237 Goiânia GO, contrata a empresa PRADO INFORMÁTICA LTDA, estabelecida à 
Avenida vinte de Agosto, nº 1773 sala 23 setor central - Catalão GO, inscrita no CNPJ sob o 
número: 37.258.068/0001-85 neste ato apresenstada pelo seu diretor Sr. ADEMAR JOSÉ DO 
PRADO, divorciado, portador do CPF de Nº 198.649.49-87. RG Nº 1.048.472 SSP GO na 
condição de programador, para a preparação e reimplantação desses programas na internet.  
 
    Os referidos programas com essa segunda atualização, já trazem em todo seu conteúdo, 
todo um conjunto de regras e normas detalhadamente, e explícitos, concluídos pelo próprio 
patenteador, do início ao fim de sua elaboração. Fica a empresa PRADO INFORMÁTICA 
LTDA, unicamente com a incumbência da devida reimplantação e a organização do software, 
tendo ela os meios adequados, para que tudo seja feito com a maior transparência possível, para 
todo território nacional, e internacional, se dispondo também em seguida fazer a tradução de 
português para inglês e espanhol.  
 
    Dos dois e-mail,s de comunicação com o patenteador, é junto ao site da empresa PRADO 
IMFORMÁTICA, e ambos estão na 2ª pagina do programa IM1, para que todos possam ter 
todas as informações; todas as empresas que vierem se interessar pelo uso dos programas, 
deverão se manifestar através desse endereço, ou pelo endereço do site da própria PRADO 
INFORMATICA:  http://www.pradoinformatica.com.br e aguardarem resposta.      
     
    Fica combinado que o Sr. NIVALDO JOSÉ DE OLIVEIRA, remunerará a empresa 
PRADO INFORMÁTICA LTDA pelo trabalho prestado inicialmente, pela redivulgação dos 
programas na internet, com esse segundo ajuste e atualização, e no momento certo, na 
preparação do software conforme regras exigidas. Fica já combinado entre os dois, que 
futuramente, tudo tendo continuidade, o senhor ADEMAR JOSÉ DO PRADO continuará 
cuidando deste trabalho, ficando a combinar em seguida, as condições de trabalho. 
     
    Sendo assim, firmam e assinam em duas vias iguais, patenteador e programador. 

 
 

 
……………………………………         ……………………………………….. 

Patenteador                                                 programador 
Nivaldo José de Oliveira                             Ademar José do Prado     
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Goiânia 07-03-03 

 
PROGRAMA DE PARCERIAS EM CONSÓRCIOS 

 
                                            ENTRE AS SEGUINTES EMPRESAS: 
 
1) MONTADORAS OU FÁBRICAS DE AUTOMÓVEIS, CAMINHÕES, MÁQUINAS 

AGRÍCOLAS, AVIÕES, BARCOS, MOTOS, OU QUALQUER VEÍCULO DE 
TRANSPORTE 

 
2) BANCOS PRIVADOS, FEDERAIS, ESTADUAIS OU INTERNACIONAIS 
 
3) ADMINISTRADORAS DE CONSÓRCIOS 
 
4) SEGURADORAS 
 
JUNTAMENTE COM O PATENTEADOR DESTE PROGRAMA 
 

PROGRAMA ATM-1 
 

REQUISITOS PARA CONSTITUIÇÃO DE UMA PARCERIA 
 
    CLAUSULA 1)  Em primeiro lugar, todas estas empresas, após ler e analisar este programa 
minuciosamente, todos os itens, clausulas, cálculos e  todos os benefícios que essa parceria 
proporcionará a todos os envolvidos neste processo. Tendo chegado a uma conclusão sobre 
todos os direitos e obrigações estabelecidos, havendo interesse comum entre todos, poderá 
então ser chamado de um grupo de parceiros, para dar execução ao programa. Todos os 
grupos de parceiros interessados deverão discutir em reunião, juntamente com o patenteador. 
 

REQUISITOS PARA EMPRESAS INTERESSADAS, CITADAS ACIMA 
 
    1-A) Qualquer montadora de todos os itens citados acima, com funcionamento 100% 
legalizado, instalado no devido país da parceria, ou com exportação para o referido país.  
 
    1-B) Qualquer banco, nacional ou estrangeiro, com todos os requisitos e aprovação do banco 
central, que não seja bancos das montadoras, tendo opção de expandir para outros países. 
 
    1-C) Qualquer administradora de consórcios, com todos os requisitos e aprovações do banco 
central, que não seja do banco da mesma parceria, tendo opção de expandir para o exterior.   
 
    1-D) Qualquer seguradora com todas garantias, e lealidade perante o órgão que a fiscalize, 
que não seja do banco da mesma parceria, tendo opção de expandir para o exterior. 
 
    OBS.: Todas estas empresas sem exceção, para formar qualquer parceria, somente com a 
anuência do patenteador dos programas. 
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                                        OBRIGAÇÕES ENTRE PARCEIROS 
     
    CLAUSULA 2) Todos os participantes que vierem fazer parte desta parceria, deverão estar 
cientes de todos os detalhes deste programa, incluindo: datas, percentuais, prazos, créditos, e 
todas as normas citadas no programa. E também ciente dos direitos e obrigações de uns para 
com outros, respeitando em todos os aspectos os direitos de cada parceiro, não interferindo no 
que diz respeito a outro; A não ser que seja solicitado.  
 

APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA 
 
    2-A) Depois de vários contaros com o Banco Central, com outros órgãos, e com 
proficionais dessa área, o patenteador deste programa, certificou que referente a 
assessoria jurídica, perante o Bando Central, para obter autorização para execução dos 
programas, é tarefa dos Bancos, e só eles podem fazer. Outras questões, e nagociações, é 
que o patenteador deverá estar providenciando, dentro e fora do nosso país.  
 
    2-B) Fica o patenteador também encarregado de especificar todos os detalhes do programa,  
se prontificando a explicar e tirar todos as dividas,  colocando-se  a disposição dos possíveis 
parceiros, para discutir todos os assuntos em grupo, incluindo todos os interessados por esta 
parceria; se comprometendo a acertar pequenos detalhes se necessário for como: datas, 
percentuais, etapas, comissões, e outros que houver necessidade. 
 

DIREITOS DO PATENTEADOR 
 
    CLAUSULA 3) Este programa está devidamente registrado e tem exclusivamente como 
proprietário: Nivaldo José de Oliveira, brasileiro, solteiro, residente na cidade de Goiânia, 
portador do RG. N: 1.762.350 SSP GO, CPF. 540581556-04. Tendo este exclusividade sobre 
todos os direitos como patenteador, e estabelece uma exigencia; O controle de toda legislação 
dos programas, deve ser feita pelo banco central de cada país, onde este for estabelecido. 
 
    3-A) Qualquer grupo de parceiros que tiver o interesse pelos programas, e esta nova forma 
de negociação, chamada de (parc(parc(parc(parcerias em consórcios) “vendas e administraçãerias em consórcios) “vendas e administraçãerias em consórcios) “vendas e administraçãerias em consórcios) “vendas e administração”,o”,o”,o”, terá que 
ter autorização do patenteador, para combinar acertos e detalhes, ficando todas obrigadas à 
assinaturas de contratos, que especificará toda forma de negociação; Incluindo também todas 
concessionárias ou lojas credenciadas às fábricas, que virão fazer parte desta parceria 
futuramente. Essas também terão que combinar todos os detalhes com o patenteador. 
 
    3-B) Se qualquer pessoa ou empresa, tentar elaborar um programa semelhante a este, para se 
tornar patenteador, se este programa tiver como objetivo: galgar vendas de automóveis através 
de sistema de consórcio, ou qualquer nome que se der a um grupo de pessoas que se forme, 
para adquirir cada um qualquer bem estabelecido no programa, gerando juntas recursos 
financeiros, e se o suposto programa envolver parte destas empresas, todas elas, ou todas estas 
e outras mais, será considerado como uma violação; Pois esta patente, trata-se de um projeto 
nunca desenvolvido antes e não importa o número de empresas envolvidas, e os detalhes 
contidos neste programa, importa-se unicamente o sentido que o mesmo tem; Ficando sob 
penalidades da lei aquele que tentar violar. 
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    3-C) Se o patenteador vier se interessar, poderá se estabelecer como qualquer empresário 
citados neste programa, e formar parcerias como qualquer empresa citadas acima, mais este 
terá que respeitar todos os limites citados no programa, e apresentar todos os requisitos e toda 
legalidade, e passar por qualquer averiguação, como qualquer outro parceiro.   
 

DIREITOS DA MONTADORA 
 
    CLAUSULA 4) A montadora que vier formar uma parceria, e formou um grupo exclusivo, 
terá prioridade na entrega, de todos os veículos que vendeu; A não ser que algum consorciado 
escolha outra marca. Nesse caso a montadora que fizer o faturamento do veículo pagará 1.2% 
do valor do bem a quem vendeu a cota, pois quem formou o grupo pagou comições. Mesmo 
que o grupo seja multimarcas, conforme clausula 9-B, o veículo que o consorciado escolheu na 
formação do grupo, a venda deste é de prioridade dessa montadora, se o consorciado quiser 
outra marca, quem faturou o veículo receberá parcelado. É a melhor forma de competição em 
relação à criatividade e manutenção de qualidade e preço; regra igual para todos.  
 
    4-A) A montadora terá também o direito de acompanhar todas as negociações dos parceiros 
que fizerem parte daquela parceria, e os grupos que forem formados como grupos chamados 
multimarcas, as montadoras que fizerem parte, também poderão mandar um representante para 
acompanhar a assembléia. Também todas deverão neste caso, estar cientes de quantas 
montadoras fazem parte de cada parceria, e receber por escrito da administradora, quantos 
carros foram escolhidos de sua marca pelos consorciados, para fazer sua programação de 
produção. A montadora deverá ser informada de qualquer eventualidade que surgir no decorrer 
de cada grupo, poderá também checar a autenticidade de todas as empresas de sua parceria, 
tendo direito de recusar qualquer empresa que não seja 100% qualificada, e de sua confiança.  
 
    4-B) Quando o grupo for esclusivo de uma única marca, a montadora é a única que pode ter 
duas funções dentro da mesma parceria, mas para os grupos em que a administradora for da 
própria  fábrica, as distribuiçõs dos lucros serão diferentes. Ex: ao invés da administradora 
receber 27.5% e dividir o pagamento das comissões pagas aos prestaores de serviço, ela 
receberá 43.0% na distribuição de lucros, e arcará com o pagamento de todas as comissões, 
exceto para o patenteador. Ela receberá da nesma forma 2.0% de taxa de adesão, e repassará 
0.5% ao banco, e ao revendedor o percentual liquido de 1.5% da taxa de adesão. Eestes 
percentuais somados ultrapassa 21.4% para qualquer administradora de fabrica, mais 2% no 
decorrer do grupo, ultrapassa 23.4%. Ela repassará ao patenteador, dois percentuaes de 
comição, já que, montadora, e administradora, se tornaram uma. O restante do percentual 
inicial pago ao patenteador continua sendo da responsabilidade dos outros parceiros.  
 
    4-C) Neste caso, a montadora repassará ao revendedor, que assumirá a execução das vendas, 
4.0% do valor total dos créditos vendidos em até 30 dias após a assembléia; 2.0%, serão 
repassados até o final de segundo mês de formação de grupo; os outros 2.0% serão repassados 
em duas veses iguais. O revendedor terá direito a 2.3% do valor total do bem na distribuição 
dos lucros, para compensar o investimento inicial, e obter seu lucro, mas se obrigará a pagar no 
minimo 4.0% de comissão aos prestadores de serviço, e no mínimo 2.0%, parcelado no 
Maximo em duas vezes, a seus vendedores, contratados, que terão de ser registrados; e 0.8% 
aos vendedores de veículos vendidos através do programa. Os revendedores sairão ganhando 
quase o dobro do que ganham, pois nenhum revendedor recebe da fábrica 6.3% de comissão 
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por vendas de consorcios, e muito menos 0.7% para vendas de veículos. As montadoras 
também sairão ganhando, porque o percentual na distribuição de lucros é muito maior, mesmo 
a montadora pagando 7.0% de comissão ao revendedor. Para grupos mistos a fabrica 
repassará 0.5% aos revendedores pelos veículos vendidos.   
  
    4-D) O restante do percentual que sobrar na distribuição dos lucros, ficará para o 
patenteador, e a seguradora, que acrescentará em seus percetuais. Os bancos nesse caso não têm 
motivo nenhum para discordar desta divisão, pois economizará o pagamento da comissão que 
repassaria aos prestadores de serviço, que seria mais ou menos de 1% para cada um. Todas as 
vantagens estão justificadas.        
     

DIREITOS DO BANCO  
 
    CÁUSULA 5) Embasado nos cálculos que serão apresentados neste programa pelo 
patenteador, no que diz respeito a movimentação financeira de todos os recursos arrecadados de 
cada grupo, cabe exclusivamente ao banco transformar estes recursos em créditos, a serem 
entregues a todos os consorciados, conforme cálculos matemáticos. É também exclusivamente 
de direito do banco, negociar com cada montadora a forma de pagamento das etapas de 
contemplações, conforme cálculos apresentados pelo patenteador, e toda forma de 
parcelamentos; podendo os bancos acertar pequenoas detalhes. 
 
    5-A) Por motivo da seguradora e administradora não poder ser de propriedade do banco que 
fizer qualquer parceria, o banco terá o direito de negociar com a seguradora e administradora, 
que for de maior viabilidade para todos, para facilidade e melhor andamento dos grupos, e 
também as que lhe transmitir maior confiança, para uma parceria solidificada, pelo motivo de 
existir inúmeras montadoras, adninistradoras e seguradoras; e por esse programa oferecer 
opções de formação de grupos multimarcas. 
 

DIREITOS DA ADMINISTRADORA 
 

    CLAUSULA 6) Todas administradoras que vierem a formarem uma parceria, em primeiro 
lugar, deverá apresentar documentação que comprove perante o banco central do país ou o 
órgão que fizer, ncessário, sua autenticidade e legalização. Se for exigido, deverá esta 
apresentar comprovação de patrimônio, e se for necessário, atualizar anualmente. 
 
    6-A) Em primeiro lugar, fica esstabelecido que as administradoras poderrão formar 
parcerias entre elas juntando até três administradoras para formar uma grande parceria. 
A administradora seja da própria fabrica, ou particular, terá o direito de comandar todo o 
sistema de vendas, elaboração de tabelas, total administração do grupo, distribuição de 
comissões, pago por ela e outros parceiros. Terá também o direito de realizar as assembléias da 
forma que lhe convier, não se esquecendo de manter todas as normas do programa. Terá 
também o direito de se precaver com relação a qualquer parceiro do grupo, também exigindo 
documentação, que comprove toda legitimidade, e toda estrutura financeira dos mesmos. Fica 
frizado, a comissão mínima, de 4.0% aos prestadores de serviço, e 2.0%, no Maximo em 
duas vezes aos vendedores registrados; e não restringe só aos revendedores conforme 
cláusula 4-C, mas a qualquer administradora de qualquer parceria; sem ecxeção.      
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    6-B) É de direito de todas administradoras, receber mensalmente o percentual de 2% sobre o 
valor total dos bens do grupo, sendo este percentual parte do fundo de reserva arrecadado, que é 
de 10.0% do total dos bens, para países com correção financeira de 4.0%; terá também o 
direito de receber o valor total de taxa de adesão paga pelos clientes, igual a 2% para 
pagamento de comissões que será dividida entre os quatro parceiros; para países com correção 
mensal de 3.3%, o fundo de reserva será de 11.5%, e a taxa de adesão 1.5%. Na hora de 
repassar aos profissionais de vendas, esta parte do fundo de reserva, e o que sobrar da taxa de 
adesão, é para manter suas despesas e a organização dos grupos. Mas a devolução do fundo de 
reserva é de total responsabilidade dos bancos, de todas as parcerias, no término de cada grupo.    
 

DIREITOS DA SEGURADORA 
      
    CLAUSULA 7) Em primeiro lugar, qualquer seguradora que vier formar qualquer parceria, 
deverá comprovar mediante documentação atualizada, um patrimônio satisfatório aos parceiros. 
Para dar total segurança ao grupo, aos parceiros e aos consorciados. Também poderão fazer 
parcerias entre elas juntando até três seguradoras para formar uma grande parceria.  
 
    7-A) Todas as seguradoras que vierem a formar parcerias, terão como qualquer outro 
parceiro o direito também de verificar perante aos órgãos federais, a legalidade, a legitimidade 
que comprove 100% a condição de atuação no mercado dos demais parceiros que vierem 
juntamente com ela formar uma parceria, ficando a mesma também com o direito de recusar 
qualquer parceiro que não esteja qualificado de acordo com exigências do programa; Para isso 
deverá discutir esse assunto juntamente com todos os parceiros.  
 
    7-B) Levando em conta a responsabilidade que a seguradora terá com os pagamentos em dia 
de todos os consorciados, esta terá o direito de organizar, administrar e ter maior autoridade 
perante todo sistema de cobranças que será colocado pelo patenteador da seguinte forma: será 
mantido um departamento de cobranças de propriedade dos próprios parceiros, em todas as 
cidades que ultrapassarem o número de 80.000 habitantes, onde todos arcarão com as despesas 
sendo dividido em partes iguais entre todos, mas fica o controle com a seguradora e 
administradora. Em caso de terceirizar este serviço, a responsabilidade será delas.  
 

NORMAS DO CONTRATO 
 
    CLAUSULA 8) No que diz respeito a: formação dos grupos, índices de reajustes, forma de 
pagamento por boletas, bem objeto básico do plano, um ou mais crédito em cada grupo, 
percentual de multa por atraso (já definido no programa), forma de alienação do bem, 
comprovação de renda, impedimentos como SPC ou SERASA, será da mesma forma que em 
qualquer grupo convencional, exceto o cadastro que deverá estar pronto e aprovado no máximo 
30 dias antes da entrega de cada etapa de contemplação de todos os consorciados. Também 
neste programa não será permitido exigências de bens para garantir a dívida do consorciado; 
Sendo necessário neste programa, unicamente alienação fiduciária para garantias do grupo. 
 
    8-A) Em primeiro lugar vamos as obrigações das administradoras, que serão responsáveis 
antes de qualquer coisa, pela formação e organização dos respectivos grupos, da realização da 
assembléia de contemplação, durante a entrega de todos os créditos aos consorciados, até o 
encerramento do grupo. Todas as administradoras terão que receber das fábricas, informações 
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detalhadas, imediatamente após qualquer correção ou reajuste de todos os bens contidos nas 
tabelas que foram negociadas na formação dos grupos. Tudo isso para manter 100% a 
atualização de mensalidades, e para controlar todo parcelamento do banco para as montadoras. 
 
    8-B) Toda elaboração de tabelas e contratos, serão de responsabilidade das administradoras, 
que através deste programa já preestabelecido pelo patenteador, será mais fácil a elaboração de 
tudo, podendo a administradora imprimir cada modelo de contrato detalhadamente ao seu 
gosto, depois de levar ao conhecimento dos outros parceiros do grupo. Todos os contratos sem 
exceção terão que ter a anuência do patenteador. 
 
    CLAUSULA-9) As administradoras que não são administradoras das próprias fábricas, 
poderão formular tabelas de créditos de várias marcas, mas para isso terão que negociar com 
todas as fábricas, de todas as marcas que constar na sua tabela, todas elas terão os mesmos 
direitos em relação as negociações dos créditos entregues. 
 
    9-A) Depois de escolhido o bem que o consorciado optou na formação do grupo, este ficará 
ligado a supostas normas que seguem este programa, caso na  hora de pegar o seu bem venha 
mudar de idéia, ou seja, escolher outra marca, o desconro dos percentuais incidentes de acordo 
com o programa, é de obrigação daquelel fabricante conforme clausulas anteriores. 
 
    9-B) Os fabricantes que aceitarem fazer parte das chamadas tabelas multimarcas, deverão 
todas estar cientes que as normas, preestabelecidas no programa segundo a forma de receber os 
pagamentos parcelados pelo banco, serão de igual direito para todos. 
 
    9-C) No programa está claro que todos os créditos e marcas, que cada cliente escolheu no 
início do grupo, aquele fabricante fica com o direito de vender o seu produto, mas mesmo que o 
cliente optou por outro modelo ou categoria desta mesma marca, esta fábrica ou montadora, 
ficará obrigada a entregar ao cliente seu veículo escolhido no prazo máximo de 30 dias, tendo 
ou não este produto nos revendedores, prazo este contado a partir da data de entrega do seu 
crédito; se não tiver este veículo nos estoques dos revendedores, neste caso será formulado e 
encaminhado pedido direto de fábrica, esta data limite será independente de cor, modelo, ou 
opcionais solicitados, que sejam disponíveis, de acordo com a categoria do bem. 
 
    9-D) Em caso de ultrapassar o prazo estipulado de 30 dias, o fabricante se obrigará a pagar 
multa de 1% do valor do bem, pelo atrrazo dos 30 dias que ele aguardou, Neste caso poderá o 
cliente comunicar com a administradora, se quiser comprar outro veículo de qualquer marca, 
cancelando assim o primeiro pedido, não se esquecendo que o cliente continua com o direito do 
acréscimo financeiro de aplicação referente aos dias que ficar aguardando. O cliente neste caso 
terá o crédito total disponível referente ao primeiro modelo escolhido, se o novo veículo tiver 
valor menor, o cliente terá o crédito ao seu favor, na hora de negociar o novo modelo, se tiver 
valor maior, o cliente negociará a diferença com o revendedor. As prestações obedecerão aos 
reajustes do credito vendido inicialmente, e a deferença do credito adquirido iniciaçmente para 
o veículo faturado, será linitado em 50% para mais e 10 % para menos. 

 
MONTADORAS 
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    CLAUSULA 10) Se por qualquer eventualidade, uma destas montadoras que fizerem parte 
de qualquer parceria, descontinuar a fabricação de sua linha no país onde foi formado a 
parceria, ou suspender a exportação par o referido país, os consorciados poderão escolher outra 
montadora da seguinte forma: se esta montadora desta  parceria for  administradora de sua 
própria fábrica, neste caso será realizada a assembléia extraordinária com todos os 
consorciados, que será convocada pelo banco imediatamente e realizada em até 30 dias; e será 
escolhido outra fábrica , para continuar o grupo; nesse caso os consorciados só poderão optar 
por grupo com administração de fábrica.  
 
    10-A) Se for um grupo chamado grupo multimarcas, neste caso os consorciados desta marca, 
poderão escolher por si mesmos, pessoalmente ou por meio de correspondência, a marca que  
pretenderão para dar continuidade ao grupo, para isso procurando a administradora ou um 
prestador de serviços, para se inteirar da tabela de preços do novo fabricante. 
 
    10-B) A variação de valor do crédito a ser escolhido, para sonsorciados não contemplados, 
não poderá ultrapassar 10% a  mais ou a menos, do valor do crédito que o mesmo havia 
escolhido na formação do grupo, de acordo com o último reajuste para atualização de crédito. 
 
    10-C) Se o novo crédito escolhido for acima do valor do crédito escolhido no início do 
grupo, o consorciado terá até 60 dias para pagar esta diferença, podendo ser parcelada em até 
duas vezes, se for a menor, a diferença poderá ser creditada ao consorciado em até duas vezes 
mensais, se for a maior, sua parcela deverá continuar da mesma forma que antes, pois o cliente 
já pagou a diferença para o novo crédito, ficando esta parcela obedecendo reajustes de acordo 
com atualização do veiculo escolhlido na formação de. Se for a menor, o cliente poderá 
adequar a nova parcela utilizando a diferença a receber para diminuir o valor de sua prestação. 
 
    10-D) Se houver, mudanças de créditos para mais ou para menos, para consorciados não 
contemplados, a arrecadação do grupo deverá se manter aproximado ao valor total dos bens na 
formação do grupo, não importando se os créditos mudaram para mais ou para menos, por isso 
todas administradoras, deverão se preocupar em manter sempre aproximados os valores dos 
bens que foram substiuidos, desde a formação de grupo; isso é para os parceiros manterem com 
mais facilidade o equilíbrio do grupo, para o banco não ser prejudicado na captalização dos 
recursos financeiros. Para o bom andamento do grupo, o valor dos créditos, não podem alterar 
muito para mais ou para menos, de quando foi formado o grupo, o repasse dos lucros aos 
parceiros continuará conforme o volume total dos bens na formação do grupo, e o banco 
repassará da mesma forma aos parceiros na divisão dos lucros, o percentual atualizado. 

 
BANCOS 

 
    CLAUSULA 11) Se vier acontecer qualquer problema com qualquer banco que fizer parte 
de uma ou mais parcerias, deverá ser totalmente transparente todos os problemas que 
impossibilite este de continuar no mercado financeiro. Levando assim ao conhecimento de 
todos os outros parceiros, para que discutam em reunião, a forma mais adequada, e o novo 
parceiro a ser colocado no lugar do parceiro que se desliga da parceria. Neste caso, todos os 
consorciados deverão também estar cientes da mudança, e totalmente informados a respeito do 
novo parceiro que assumiu aquela parceria. 
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    11-A) Se este banco for vendido a outro, o banco que comprou o patrimônio do que fazia 
parte daquela parceria, deverá continuar assumindo todas as responsabilidades perante  
parceiros e clientes, e o patenteador, assumindo todos  direitos e obrigações. 
 
    11-B) Se acontecer de outra forma, caso o banco que fizer qualquer parceria, vier a decretar 
falência, este ficará encarregado de entregar sua participação ao novo banco que será o novo 
parceiro, sua situação totalmente atualizada até aquela data, ou seja, assumir perante a 
montadora(s), todos os pagamentos referentes aos parcelamentos até aquela data. Deverá 
também repassar em dia os pagamentos de comissão aos prestadores de serviços e ao 
patenteador, também terá que entregar em dia, o repasse dos lucros a todos os beneficiados, e 
também entregar em dia sua situação perante todos os consorciados. 
 
    11-C) Neste caso a administradora convocará imediatamente uma assembléia extraordinária, 
entre parceiros, e também informando aos consorciados para que todos estejam cientes a 
respeito do novo parceiro que virá assumir todos os direitos e obrigações, de acordo com 
contratos estabelecidos na formação de todas as parcerias que fez. 
 

SEGURADORAS 
 
    CLAUSULA 12) Se qualquer seguradora que fizer parte de qualquer parceria deste 
programa, vier também a ter qualquer problema, seja financeiro, jurídico, ou qualquer outro 
que venha a impedir de continuar no mercado, a sua substituição será da mesma forma, através 
de assembléia extraordinária, que reunirá todos os parceiros; Ficando a administradora 
encarregada de marcar e realizar  esta assembléia no prazo de 30 dias. Neste caso, a seguradora 
que se desligou da parceria, também se obrigará a entregar sua situação 100% em dia, perante 
patenteador, parceiros, prestadoras de serviços e todos os clientes. 
 

ADMINISTRADORAS 
 
    12-A) Se qualquer administradora que fizer parte de uma ou mais parcerias,  vier  a  ter  
qualquer problema, seja financeiro, jurídico, ou qualquer que seja, que  perante o  órgão que  
fiscaliza seu  trabalho,  e se  tornar  impossibilitada  de  continuar no mercado, sua substituição 
também será da mesma forma. Neste caso o banco se encarregará de marcar e realizar a reunião 
extraordinária, que também deverá acontecer no máximo em 30 dias. Esta administradora que 
se desliga do grupo, também deverá entregar em dia toda sua situação no grupo, perante todos 
os envolvidos da mesma forma que os outros parceiros; Deverá também entregar o controle do 
andamento das parcerias que for de sua responsabilidade, contendo todas as informações, 
totalmente atualizadas, entregando também toda documentação que estiver em seu poder. Mas 
é quase impossive a falência de qualquer Administradora que trbalhar sério nesse programa.    
 
    12-B) Na assembléia extraordinária, se o grupo for direto da fabrica, será necessário a 
participação dos consorciados, que deverão ser informados da data e local, mas se for só 
administradora, poderá ser realizada somete com os parceiros do grupo, os clientes poderão ser 
informados pelo canal de comunicação com os  parceiros, ou se informar pessoalmente.  
 
    12-C) Quando a substituição for de uma montadora direto de fabrica, os grupos  que forem 
administrados  pela administradora da  própria fábrica, neste caso ambas serão imediatamente 
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substituídas, e neste caso os consorciados  poderão  optar por  parceria  exclusiva, ou optar por 
grupo multimarcas; e será feito através de assembléia extraordinária como em qualquer 
situação. Para grupos multimarcas mudará a distribuição de lucros.  
 

CONSORCIADOS 
 
    CLAUSULA 13) Neste programa, o consorciado  não terá nenhuma despesa extra a mais que  
o  preço do  veículo  que está adquirindo, pois a taxa de adesão cobrada na assinatura do 
contrato, como parte da comissão paga aos vendedores, será devolvido a todos. Eles pagarão 
somente despesas com seguros, são os únicos que não serão devolvidos aos consorciados.   
 
    13-A) Este percentual será igual a 2% parcelado em duas vezes: 1.% no primeiro pagamento 
e 1% antes da data da assembléia. 1.5% desses valores ficarão em poder da administradora, 
juntamente com os 2% mensais citados na clausula 6-B. A administradora ficará com a 
obrigação de repassar aos prestadores de serviços as comissões pagas por ela e pelos outros 
parceiros, que não poderá ser inferior a 4.0% do valor do bém conforme já estabelecido, e esta 
comissão será dividida em partes iguais para os parceiros do grupo, e não poderá ser parcelada 
em mais de duas vezes. Para grupos diretos de fabrica, de acordo com clausula 4-A e 4-B. 
 
    13-B) As comissões pagas ao patenteador que são percentuais baixíssimos, será combinado 
juntamente com todos os  parceiros que farão parte de qualquer parceria, e  ficará definido 
através de reunião, que exigirá a participação de todos. Nesta reunião ficará acertado e firmado 
por meio de contrato, com firmas reconhecidas e registrada em cartório.  
 
    13-C) Neste programa, de acordo com clausulas posteriores, será implantado pelo  
patenteador, todos os detalhes de negociação incluindo: percentuais, etapas de contemplações, 
prazos de entrega, forma  de lances, adequação dos pagamentos de forma  decrescentes, prazo  
de  duração dos grupos, prazos da  primeira  entrega de bens até a última, prazo máximo para 
entrega de todos os bens, parcelamento de pagamentos  às montadoras, valores e percentuais 
dos lances,  forma de cobrança de seguros e  outros itens citados que diferencia este programa 
dos grupos  convencionais já  existentes. 
 
    13-D) Estas regulamentações poderão ser negociadas ou alteradas, de acordo com cada país, 
por  se tratar de economias diferentes, ou adaptações de negociação entre  todos os parceiros 
para as adequações necessárias em  pequenos detalhes, que venha trazer condições, para 
atender os interesses de todos, em qualquer parte do planeta. Mas isso ficará a cargo 
exclusivamente de patenteador, e só ele poderá fazer tais alterações, e as compreenderá.  
       

NORMAS DE FUNCIONAMENTO DOS GRUPOS 
 
    CLAUSULA 14)  Segundo esses ajustes e essa correção, os prazos de cada grupo não poderá 
ser inferior a 60 meses para nenhum um tipo de veículo, ou qualquer outro bem de transporte 
citados no contrato, exceto os contratos de grupos em andamento. 
 
    14-A) Para bens de pequeno valor, no caso de motos, motores de barco ou outros desde que 
seja veículosde transporte, deverão ficar com o prazo de 60 meses, e deverá estar especificado 
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na tabela todos os modelos e características dos bens negociados. Esta exigência de 
especificação vale para qualquer bem com valor e prazo superior a 60 meses. 
 
    14-B)  Em qualquer grupo convencional, as administradoras poderão marcar as assembléias 
com 80% dos consorciados inscritos, ficando responsável pela complementação do restante 
dentro do prazo limitado. Neste programa a administradora terá também o mesmo direito, só 
que após o decreto de fechamento do grupo, terá mais 10 dias para marcar a assembléia, e 
somente 30 dias para concluir o restante das vendas, do referido grupo, ficando assim os 
consorciados com os mesmos 20 dias para se organizarem para a participação da assembléia 
onde quer que esta seja realizada. 
 
    14-C) Neste programa será realizado uma única assembléia para definir todas as 
contemplações, esta assembléia será realizada de acordo com o número de consorciados de 
cada região que farão parte do grupo. Quer dizer, a administradora poderá escolher a região que 
lhe convier, por maior número de vendas realizadas. 
 
    14-D)  Ao contrário dos grupos convencionais, todos os pagamentos serão decrescentes de 
acordo com a programação que definirá: percentuais, etapas e datas para os mesmos, que serão 
especificados para cada grupo de acordo com cláusulas posteriores. 
 
    CLAUSULA 15)  Da mesma forma, os lances também serão de formas decrescentes e com 
percentuais pré-estabelecidos, sendo o pagamento parcelado em três vezes, em datas marcadas 
e especificadas desde a formação do grupo. Todos os consorciados deverão estar cientes na 
assinatura dos seus contratos, e serão novamente orientados na assembléia de contemplação.  
 
    15-A)  De acordo com clausula 13 e 13-A em todos os grupos sem exceção não será cobrado 
nenhum percentual de taxa de administração; será cobrado como adicional de custo, somente o 
fundo de reserva de 10 ou 11.5%, e taxa de adesão de 2.0% para paises com correção 
finaceira de 4%, e 1,5% para paises com correção financeira de 3.3% do valor do crédito, 
valor este 100% devolvido ao cliente que permanecer ativo até o final, 90 dias após o 
encerramento do grupo, atualizado, dividido em duas vezes; se o consorciado escolher um bem 
de outra marca, o percentual que a montadora que vendeu o veiculo pagará, será de 1.2%, 
como já foi dito o adicional cobrado pela escolha de outro bem, será para compensar o 
pagamento da comissão que a fábrica que vendeu a cota no grupo, pagou ao patenteador, 
vendedores, ou prestadores de serviços na formação do grupo. O seguro total, não seá 
restituído a nenhum consorciado em hipótese nenhuma. Obs: a distribuição de lucros será a 
favor do fabricante que faturou o veículo, por esse ter que receber parcelado. 
 
    CLAUSULA 16)  O consorciado terá o seu crédito para comprar o seu veículo da marca 
escolhida na formação do grupo, disponível no máximo com 10 dias úteis, em documento 
emitido pelo próprio banco, constando marca, modelo, e código do veículo de acordo com a 
tabela vigente, descrito pelo fabricante; a não ser que o cliente opte em receber posteriormente. 
 
    16-A)  O consorciado terá o direito de pesquisar preços, e olhar cores e modelos diferentes, 
em qualquer concessionária da referida marca; ou então formular pedido direto de fábrica, na 
revenda que lhe vendeu a referida cota de seu plano. Qualquer pedido direto de fábrica, caso 
o cliente queira um carro com opcionais ou cores não disponíveis, se a montadora concordar 
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com os opcionais solicitados, este pedido será feito dentro do preço de tabela. As fábricas 
ficarão responsáveis pela entrega do bem em até 30 dias no máximo. 
 
    16-B)  O consorciado que encontrar um modelo do veículo básico do plano, por um preço 
abaixo da tabela vigente no momento, se o cliente optar pelo mesmo, terá o direito de receber a 
diferença em dinheiro, ou então poderá utilizar esta diferença para adquirir acessórios e pagar 
seguros do mesmo veículo, desde que este seguro seja feito no mesmo banco ou seguadora 
desta parceria. Para quem usar o crédito total ou adquirir um veículo de maior valor, pagará a 
diferença ao revendedor, e poderá fazer o seguro onde lhe convier.  
 
    16-C) Se o consorciado optar por comprar mais de um veículo com o seu crédito, estes 
deverão ser 0Km, de valor igual ou acima de seu crédito disponível; obedecendo as mesmas 
regras, pode ser de marcas diferentes, mas em um único revendedor, em qualquer parte do país.  
 
    CLAUSULA 17) De acordo com clausulas anteriores, pode o consorciado optar por outra 
marca, que não seja a do fabricante da parceria, deverá ser lembrado mais uma vez que será 
descontado do do fabricante que faturou o veiculo 1.2%, e deverá ser lembrado ao fabricante 
que lhe vendeu o referido veículo que este também deverá receber o seu pagamento parcelado 
conforme preestabelecido no programa, acertando esses detalhes entre o revendedor e o grupo 
de parceiros, só após este processo o veículo poderá ser faturado. 
 
    17-A)  Neste caso o recebimento do valor descontado do fabricante que faturou o veivculo, 
de 1.2% como adicional, pela livre escolha do ciente, será de responsabilidade do banco da 
parceria, que terá que devolver ao fabricante da parceria o valor total referente a esse 
percentual. Esta regra vale para qualquer grupo de parceiros de forma única sem exceções. 
 
    17-B)  O percentual como adicional que será descontado do fabricante que faturou o veículo, 
será equivalente a 1.2% para qualquer outro tipo de bem. 
 
    CLAUSULA 18)  Este percentual como adicional, não poderá ser alterado, e deverá ser 
lembrado a quem quer que seja, que fizer parcerias para usar este programa, que toda e 
qualquer alteração neste caso, será feita unicamente pelo patenteador, ou por exigência dos 
órgãos federais que controla todo sistema desta natureza,  do cada país. 
 
     18-A) Se o consorciado optar pela mesma marca do plano escolhido, os detalhes das 
negociações de revendedores e fabricantes, ficarão exclusivamente entre eles, lembrando 
também que,  os detalhes da negociação de parcelamento dos repasses, será unicamente entre 
fabricantes e bancos da mesma parceria; conforme, preestabelecido no programa. 
 

DIREITO E OBRIGAÇÕES, E REGRAS PARA OS CONSORCIADOS 
 
    CLAUSULA 19)  Todos os consorciados de qualquer grupo deverão estar cientes de que, 
esta forma de parceria exige mais responsabilidade do que em qualquer grupo sem 
programação de entrega, por isso deverão compreender as mudanças que estão implantadas 
neste programa, se informando 100% de todo processo na assinatura do contrato, deverá ser 
lembrado a todos que este programa, também beneficia a todos, em todos os aspectos, tanto os 
consorciados, como os parceiros, sem privilégios e sem prejuízos a ninguém. 
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    19-A)  Segundo este programa de contemplações, será obrigatório a entrega de todos os bens 
e créditos definidos em todas etapas, somente aos consorciados que estiverem 100% em dia 
com seus pagamentos, mesmo que este já tenha atrasado algum pagamento anteriormente, na 
data de receber seu crédito deverá estar em dia com suas mensalidades, e acordos feitos.  
 
    19-B) No mês de entrega de créditos de qualquer etapa, todos os consorciados terão a 
cobertura da seguradora referente aos seus vencimentos somente do seguro desemprego e do 
seguro de vida, mas nesse mês a seguradora ficará desobrigada de pagar a prestação por motivo 
de atraso dos consorciados que não estiverem gosando desses benefícios. Mas todos terão um 
grande beneficio: todos os consorciados que estiver em dia com seus vencimentos nos 
primeiros quatro meses, serão isentos de pagar qualquer seguro nesse período.  
 
    19-C)  Ao contrário de qualquer grupo convencional, em caso de atraso dos pagamentos 
mensais, qualquer consorciado que não estiver gozando de cobertura de seguro desemprego, 
terá no máximo três meses de atraso de seus pagamentos para ser excluído do grupo, ficando 
este com o direito de procurar a administradora no prazo máximo de 10 dias para fazer sua 
reativação no grupo ou transferir sua cota a um novo consorciado. Se vier optar por                           
desistir do grupo, assinará de imediato um documento de desistência. 
 
    19-D)  Se o consorciado já tiver pegado seu bem, neste caso o prazo máximo tolerado por 
inadimplência, será de 60 dias, a partir desta data a seguradora terá todo o direito de fazer 
busca e aprienção do veículo. Neste caso o consorciado terá no máximo 10 dias para procurar a 
administradora e 30 dias fazer o acerto de seu débito, tendo o direito de parcelar o atrasado no 
máximo em três vezes, podendo este também vender sua cota a ouro cliente. A seguradora terá 
que respeitar os 30 dias de carência para o cliente resolver o seu problema; somente após essa 
data poderá realizar qualquer tipo de leilão. Em qualquer grupo o consorciado que parcelar 
débito em atraso deverá lembrar-se de que, terá acréscimo de juros que não poderá ultrapassar 
0,07% ao dia, mais os 2% da multa sobre o total em atrazo. 
 
    CLAUSULA 20)  De acordo com clausula 8, todos os consorciados que chegar as vésperas 
de receber seus bens ou créditos, deverão procurar a administradora e entregar seu cadastro 
atualizado com tempo suficiente para aprovação, que deverá estar tudo acertado em 30 dias 
antes da data de receber os referidos créditos. 
 
    20-A)  Para todos os grupos sem exceção, os lances deverão ser decrescentes, e pagos da 
seguinte forma: dividido em duas vezes, 70% no primeiro pagamento 30% no segundo,. Os 
pagamentos de todos os lances deverão ser pagos através de moeda corrente, depósito em conta 
em dinheiro com comprovante do depósito, ou então em cheque administrativo de qualquer 
agência bancária, no prazo de três dias úteis antes da data de contemplação estabelecida no 
início do grupo. Todos estes lances deverão ser pagos por todos os contemplados nas mesmas 
datas, somente com percentuais diferentes para cada etapa. 
 
    20-B)  Devido a entrega dos bens serem feitas por etapas, os primeiros consorciados ficarão 
com os maiores valores de lances que serão para todos os grupos de forma decrescente, e para 
todos os grupos deverão ser de oito etapas. Em todas as etapas o percetual estabelecido deverá 
ser respeitado, a não ser que o cliente faça opção por um lance maior; mas não poderá 
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ultrapassar 25% do valor do bem acrescido do percentual do fundo de reserva. Esta regra é 
válida para todos os grupos, créditos e prazos. 
 
    20-C)  OBSERVAÇÃO: Os prazos dos grupos, os prazos para primeira e última entrega de 
todas as etapas de contemplações, os percentuais dos lances de todos os contemplados, que 
serão decrescentes, os prazos de intervalo de uma etapa de contemplação para outra, serão 
apresentados pelo patenteador em números de meses, percentuais e valores, nos cálculos 
matemáticos deste programa de forma clara. Para haver qualquer alteração de qualquer um 
destes itens, somente o patenteador, poderá fazer; na hora de negociações e assinaturas de 
contrato dos parceiros. 
 

ANTECIPAÇÕES DE PAGAMENTOS 
 
    CLAUSULA 21)  Qualquer consorciado pode em qualquer época, antecipar  pagamentos da 
forma que quiser, antes e depois de sua contemplação. Todos os consorciados que tiver 
antecipado qualquer percentual de seu débito, continua com o direito de diluir o percentual 
restante de seu débito e encerrar seus pagamentos no último mês do prazo total do grupo. 
 
    21-A)  Os valores pagos em forma de lances também poderão ser antecipados de acordo com 
melhor adaptação para cada consorciado, desde que seja pago dentro do prazo exigido, e no 
mínimo o percentual estabelecido. Tanto antecipação de lance quanto de vencimento de 
parcelas, obedecerão ao valor vigente da data da antecipação de acordo com preço do objeto 
básico do plano naquele dia. 
 
    21-B) Em caso de cancelamento de qualquer cliente no grupo, qualquer valor pago 
antecipadamente a mais do que o normal, seja lance ou parcelas, o percentual antecipado 
deverá ser devolvido no prazo máximo de 30 dias após o cancelamento com o valor atualizado, 
e corrigido. Os valores pagos nos vencimentos normais deverão ser devolvidos no máximo até 
90 dias após o encerramento total do grupo. Todos esses valores serão restituídos de acordo 
com o valor do crédito escolhido no início do grupo, atulizados. 
 
    21-C)  As antecipações, além das que estão preestabelecidas, ao contrário dos grupos 
convencionais, poderão ser feitas na ordem direta ou inversa, para isso o consorciado precisará 
apenas assinalar no documento  de pagamento mensal, sendo a administradora obrigada a 
colocar as duas opções na própria boleta que o consorciado receberá mensalmente. 
 

O NÃO RECEBIMENTO DE BOLETA 
 
    CLAUSULA 22) Em qualquer mês se o consorciado não receber a boleta para o pagamento 
de seus vencimentos, este terá  opção de pagar através de documentos disponíveis em qualquer 
local de atendimento do grupo de parceiros que administra seu grupo, também através do site 
da administradora há quem quiser acessar, e imprimir sua boleta, ou fazer depósito em conta, se 
houver dúvida no valor ou discordância, deverá procurar qualquer escritório de administração 
do seu grupo, ou  contato pelo 0800 e tirar todas as dúvidas. 
 
    22-A)  Todas as administradoras obrigatoriamente terão que informar através da própria 
boleta, todos os dados bancários para receber os vencimentos. Seja de mensalidades, de lances 
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ou antecipações de pagamentos, tendo também qualquer grupo de parceiros que ter um canal de 
comunicação de um número 0800 para tirar qualquer dúvida. 
 
    22-B)  Se houver qualquer extravio de pagamento, o consorciado deverá ser comunicado no 
máximo 1 dia útil após a comprovação pela administradora. Tudo isso para ficar constatado se 
foi mesmo extravio ou se o consorciado não realizou o devido pagamento. 
 
    22-C)  Se ficar constatado que foi extravio de qualquer natureza, o cliente deverá urgente 
emitir um fax legível constando os valores e data que foi recolhido no banco, com autenticação 
mecânica, no máximo 1 dia útil após o contato da administradora. Após o ocorrido, a mesma 
imediatamente deverá verificar a autenticidade do documento, deverá dar baixa no referido 
valor imediatamente, neste caso o banco que recebeu do cliente e autenticou e não repassou os 
valores ao banco da parceria, fica com a responsabilidade da correção desses valores em favor 
do banco da referida parceria, em 4% ao mês. 
 
    22-D)  Se for constatado qualquer falha nos dados da autenticação mecânica, nesse caso o 
banco que recebeu a mensalidade ficará sujeito a reparar a falha cometida.  

 
CADASTRO 

 
    CLAUSULA 23) Será expressamente proibido a qualquer grupo de parceiros, exigir bens 
como garantia dos valores de qualquer débito sujeitos a alienação do bem, que não seja 
unicamente o próprio veículo. Será permitido unicamente um avalista por exigência dos 
parceiros para segurança do grupo, somente em condições extremamente necessárias, se o 
cadastro do cliente for insuficiente. 
 
    23-A)  Se o cliente na véspera de sua contemplação apresentar um cadastro incompleto ou 
insuficiente mediante as exigências legais deste programa, o mesmo terá sua contemplação 
garantida, mas só receberá o seu crédito ou bem, após a complementação dos documentos 
exigidos, e de comprovantes de renda apresentados legitimamente. 
 
    23-B) Se em qualquer caso, que qualquer consorciado apresentar toda documentação exigida 
pelos parceiros conforme o programa, se houver qualquer atraso intencionalmente na entrega 
de seu crédito, o responsável pela entrega do referido crédito, neste caso o banco da parceria, 
pagará juros de 4% ao mes ao consorciado do valor de seu crédito atualizado, exceto se o 
consorciado preferir pegar seu crédito posteriormente, neste caso seu crédito será corrigido de 
acordo com rendimentos do mercado financeiro. 
 
    23-C) Em qualquer tipo de grupo, seja grupo multimarcas ou grupo de uma única marca, o 
banco terá no máximo 10 dias úteis para entregar todos os créditos aos consorciados, 
contemplados de acordo com as etapas de contemplações definidas de acordo com 
regulamentação da assembléia realizada. 
 
    23-D) Mesmo o consorciado tendo apresentado toda documentação após ter sido aprovado 
seu cadastro, e optado por receber seu crédito posteriormente, este terá o direito de esperar até 
dose meses após para receber seu crédito, neste caso ficará com rendimento a seu favor 
somente da aplicação financeira de poupança, como acréscimo em seu crédito, conforme 
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mercado de aplicações. O cliente que fizer esta opção ficará com seu crédito congelado, caso 
haja neste período, qualquer alteração de preço do objeto básico de seu plano. 

 
CASOS JURÍDICOS 

 
    CLAUSULA 24) Devido este programa ter sido feito com tudo préestabelecido, é muito 
simples para todos seu entendimento se tratando de parceiros e consorciados, por esta razão, 
todos os problemas que por ventura vier a surgir no decorrer de cada grupo, deverão 
primeiramente ser resolvidos amigavelmente, com a participação de todos os solicitados, para o 
reajuste do referido problema. 
     
    24-A) Em qualquer situação referente à clausula anterior, se não for possível chegar a um 
acordo de qualquer questão que seja, ficará estabelecido o fórum mais próximo de onde surgiu 
o problema; tudo isso por se tratar de grupos nacionais, e em qualquer país que seja; além disso 
o programa envolve fábricas multinacionais que atuam em vários países. 
 

OBSERVAÇÕES FINAIS SOBRE DIREITOS E OBRIGAÇÕES 
 
    CLAUSULA 25) Para todos os efeitos, este programa terá que ser executado detalhadamente 
para que tudo caminhe em perfeita ordem, e para que nenhuma peça dessa engrenagem falhe, 
se isso acontecer comprometerá a função de todas as outras. 
 
    25-A)  Fica estabelecido e frisado nesta clausula, que qualquer exceção aberta a quem quer 
que seja, a responsabilidade de arcar com todas as consequências, é do parceiro que tomou a 
referida decisão, ficando este responsável por diferenças ou prejuízos a quem quer que seja, por 
descumprir as normas do programa. Nenhum outro parceiro poderá ficar prejudicado por tal 
decisão tomada. 
 

APRESENTAÇÃO DA FORMA DO PROGRAMA  
 
    CLAUSULA 26) Em primeiro lugar vamos tratar do que diz respeito aos prazos 
preestabelecidos, referindo-se a duração dos grupos, para todos os bens citados em clausulas 
anteriores, baixo valor, médio valor e alto valor. 
 
    26-A)  Os bens relacionados a baixos valores são considerados em primeiro lugar as 
motocicletas, automóveis básicos, utilitários leves e veículos fluviais de baixo custo, ex: 
pequenas lanchas e veículos desta natureza.  
 
    26-B)  Os bens de médio valor são os veículos de passeio de luxo, caminhonetes, gabines 
duplas, máquinas agrícolas caminhões e veicolos fluviais de médio porte, ou qualquer bem 
desta natureza com valores equivalentes. 
 
    26-C)  Os bens considerados a valores altos, são carretas, máquinas agrícolas de grande 
porte, máquinas para construção de estradas e terraplanagem, máquinas para mineração e 
aviões de pequeno médio porte. 
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    26-D)  Os bens considerados de grande valor, são considerados os aviões de grande porte 
para qualquer atividade que seja, os grandes veículos de transportes fluviais, veículos de carga 
por trilho de qualquer utilidade, ou qualquer máquina na área de transportes, ou par trabalho, 
seja por água, terra ou ar. Esses bens deverão ser negociados no prazo de 84 meses, mas 
posteriormente com a adaptação do programa será colocado um prazo maior para eles.  

 
PRAZOS SUGERIDOS PARA O PROGRAMA 

 
    CLAUSULA 27) De acordo com os valores, necessidades, viabilizações e condições para 
pagamento, o patenteador sugere que, para os bens de pequeno porte o grupo seja de 60 meses 
com 300 consorciados. Para créditos médios, 72 meses com 360 consorciados, para créditos 
altos, 84 meses com o numero adequado de clientes. Para créditos muito altos, futuramente 
serão formados grupos multimarcas com poucos clientes no grupo, devido o valor alcançar 
uma parte muito pequena de clientes, podendo comprometer o prazo limite para fechamento do 
grupo. Se um fabricante que fabricar um desses produtos vier colocá-lo na tabela de vendas, 
antes deverá associar-se a outros fabricantes, e para isso deverão fazer acordos entre si.   
 
    27-A) Para créditos muito altos, cada marca poderá ter o número que alcançar em vendas 
dentro de um só grupo, e na assembléia de contemplações deverá contemplar para cada etapa o 
número de consorciados adequados equivalente a créditos e valores, fazendo quantos sorteios 
for necessários nessa assembléia, para que os valores sejam adequados de acordo com o  
programa, para o banco fazer a distribuição e pagamento dos créditos, e nenhum consorciado 
ou parceiro ficar prejudicado, ou levar vantagem. Se os fabricantes preferirem poderão estipular 
a quantidade de clientes para cada credito; e poderão ser formados grupos com qualquer 
quantidade de clierntes. Todas as negociações deverão estar citadas no papel. 
 
    27-B) Esta regra vale também para qualquer tipo de grupo multimarcas nesta faixa de 
valores, quando for formados grupos com bens de várias utilidades e funções diferentes, por 
exemplo: máquinas agrícolas, aviões, de transporte em trilho, fluviais etc. 
 

LIMITE PARA ENTREGA DE TODOS OS BENS 
 
    CLAUSULA 28) Em qualquer  grupo formado, terá o limite máximo para o início das 
entregas dos bens e também o prazo máximo para o término de todas as entregas. A qualquer 
grupo de parceiros será proibido antecipar ou prolongar esses prazos, tentando alguma 
promoção, ou qualquer comodidade, e para qualquer dialogo deverão procurar o patenteador; 
mas fica claro que não poderão alterar as normas do programa.   
 
    28-A) Para os grupos de 60 meses, o prazo para a primeira entrega será de 11 meses, e para a 
última  entrega, o prazo será de 26 meses. 
 
    28-B) Para os grupos de 72 meses, o prazo para a primeira entrega será de 11 meses, e  para 
a última entrega, o prazo será de  28 meses. 
      
    28-C) Para os grupos de 84 meses, o prazo para primeira entrega, será de 11 meses, e para a 
última entrega, o prazo será de 30 meses;  Para maiores prazos serão colocados futuramente. 
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    28-D) Os intervalos de uma etapa de entrega para outra, e também os percentuais dos lances, 
como já foi citado que serão decrescentes, serão estes apresentados nos cálculos matemáticos 
em clausulas posteriores.  
 
    28-E) Para todos os grupos sem exceção, a data da assembléia deverá ser marcada e 
anunciada a todos os consorciados com antecedência de 30 dias, mas, caso a administradora   
não consiga complementar a formação do grupo em 100%, poderá marcar a assembléia com o 
percentual tolerado do número de consorciados inscritos, de acordo com clausulas anteriores, 
marcar assembléia de contemplações, e completar os 100% dos consorciados inscritos; e neste 
caso, poderá informar a todos os clientes com prazo mínimo de 20 dias,  tendo assim mais 10 
dias para completar o grupo. Este prazo será o suficiente para todos os consorciados se 
organizarem para a referida assembléia, como todos os parceiros. 
      
    28-F) Qualquer grupo de parceiros, todos deverão estar cientes de que nenhum grupo deverá 
ter mais que 90 dias para o anúncio de seu fechamento, seja parcialmente formado ou 100% 
formado. Os 90 dias deverão ser contados a partir da data da primeira inscrição de um cliente 
no grupo até a data do anúncio da assembléia a ser realizada. A norma estabelecida na clausula 
acima, é somente um recurso e uma folga a mais, para a segurança de todos.   
 

CÁLCULOS PARA PERCENTUAIS E ETAPAS DE LANCES 
 
    CLAUSULA 29) Em qualquer grupo não importando valores de créditos e prazos, os lances 
deverão ser divididos em duas etapas, sendo o primeiro 70% e o segundo 30%; e com 
percentuais diferentes. Para todos os grupos com correção de 4% ao mês, a primeira parte do 
lance será no quinto mês e a segunda no nôno mês; e para grupos com correção de 3.3% ao 
mês, a primeira partea do lance será no quarto mês e a segunda no nono mês; para prazos 
maiores será colocado posteriormente. A diferença no prazo da primeira parte do lance é devida 
à menor correção financeira para capitalização dos recursos arrecadados. 
 
    29-A) Para nenhum grupo será permitido lances acima de 25%, que serão divididos de 
acordo com prazo de cada grupo e faixa de valores. Para todos os grupos os lances serão pré-
estabelecidos em contrato, todos os percentuais de cada etapa de contemplação na tabela de 
vendas. Obs: Este percentual poderá exceder 25% para clientes que entrar no grupo, 
assumindo o lugar de um desistente, ficando estes valores como antecipação ou entrada. 
 
    29-B) Para todos os prazos de qualquer grupo e para qualquer faixa de crédito e valores, os 
lances serão apresentados de forma decrescente, juntamente com os cálculos matemáticos, não 
esquecendo que estes serão apresentados de acordo com a mais justa distribuição, 
cuidadosamente encontrada pelo patenteador. Mais uma vez fica frisado que a alterarção de 
qualquer percentual, é proibido, mas se os parceiros solicitar qualquer alteração que seja, 
primeiro deverão comunicar ao patenteador para discussão do assunto, havendo necessidade e 
concordância de todos, poderá ser alterado; mas somente o próprio patenteador poderá fazer 
qualquer mudança desta natureza. 
 

AMORTIZAÇÃO MENSAL E PERCENTUAL DECRESCENTES 
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    CLAUSULA 30) Da mesma forma que os lances, os percentuais mensais também serão de 
forma decrescente de acordo com próximas clausulas. As normas para os percentuais de 
amortização mensal serão apresentados nas clausulas a seguir da seguinte maneira: Sendo 
decrescentes até a primeira entrega, mantendo o mesmo percentual durante todas as entregas, e 
após a realização da última etapa da entregas de bens ou créditos, fazer diluição de parcelas. 
  
   30-A) Para todos os grupos não importando os valores de créditos ou prazos, após o término 
das entregas da última etapa, conforme clausula anterior, será feito diluição dos pagamentos 
restantes. O percentual total do saldo devedor deverá ser diluído de forma que todos os 
consorciados possam quitar seus débitos da forma que for mais viável, podendo estes quitar 
seus débitos antes ou no encerramento do grupo, podendo também optar pela ordem direta ou 
inversa da seguinte maneira:  
 
    30-B) Mesmo que o consorciado neste caso queira antecipar pagamentos, este ficará com o 
direito de quitar seu débito até o final do grupo. Se o consorciado optar pela ordem direta, o 
regulamento será da mesma forma que já conhecemos, ou seja, o consorciado poderá suspender 
seus pagamentos pelo prazo do número de parcelas antecipadas; lembrando que estes valores, 
serão somente o que exceder os valores mensais preestabelecidos no programa. 
 
    30-C) Se o consorciado optar pela ordem inversa, ficará com o direito de quitar seu saldo 
devedor até o final do grupo. Neste caso, a cada vez que o cliente antecipar qualquer valor, 
então será novamente recalculado o valor de sua parcela obrigatória, que automatcamente 
diminuirá o valor, mas se o consorciado optar pela ordem inversa, e quiser manter seu 
percentual de amortização, ficará livre para quitar seu débito no tempo que quizer, até o prazo 
total do grupo, como lhe convier. 
 

NORMAS E PERCENTUAIS ESTABELECIDOS PARA AMORTIZAÇÃO MENSAL 
  
    CLAUSULA 31) Para todos prazos de 60 a 84 meses o consorciado iniciará pagando   
juntamente com primeiras parcelas, o percentual de taxa de adesão de acordo com clausulas 
anteriores: 1% no primeiro pagamento, e 1% no segumdo mês, antes da assembléa. Os 
percentuais correspondentes às amortizações mensais serão sempre feitos de forma decrescente, 
e estarão discriminados do inicio ao fim de cada cálculo, para todos os prazos.  
 
    31-A) A regra de diluição, vale para todos  os grupos da seguinte forma: o saldo devedor em  
percentual total  será  dividido pelos  meses  restantes. Neste caso os consorciados que pagaram 
lances maiores terão suas prestações com valores menores, e os que pagaram menores lances, 
as prestações ficarão maiores, mas para cálculo de divisão de lucros, será considerado o 
percentual total do saldo devedor do grupo Não podemos esquecer que essa divisão de lucros, 
somente interessa aos parceiros do grupo, e ao patenteador, não sendo necessário informar os 
consorciados.   
 

CÁLCULOS PARA TODOS OS SEGUROS 
     
    CLAUSULA 32) Neste programa o sistema de seguros, será totalmente diferenciado do 
sistema de grupos convencionais; começando por ser grupos com as programações 
préestabelecidas, exigindo muito mais pontualidade de qualquer parceiro. Em segundo lugar, 
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também será cobrado de forma decrescente, em terceiro lugar a cobertura do seguro 
desemprego mudará por etapas, em quarto lugar neste programa não será permitido ao cliente 
optar por pagar ou não os seguros, sendo obrigado a pagar todos como já está estabelecido no 
programa, podendo o cliente calcular o seu seguro do início ao fim do grupo, fazendo isso 
chegará à conclusão que todos são extremamente necessários para sua própria segurança; mas 
para a seguradora, o fator fundamental em relação a retorno financeiro é sua participação na 
distribuição dos lucros após a entrega dos bens. 
 
    32-A) Vamos reafirmar novamente, o quanto as amortizações mensais, e o pagamento 
de seguro de forma decrescentes, são mais viaveis para todos; para os parceiros, será 
muito mais garantido a permanencia dos consorciados no grupo, devido os valores dos 
pagamentos mensais estar sempre diminuindo, e para a seguradora, os valores de 
cobertura  serem sempe menores, para os consorciados, sempre mais fácil de pagar,  pelos 
percetuais de amortização e do seguro ser sempre menor. 
 

DIVISÃO DE ETAPAS, PERCENTUAIS, PRAZOS E COBERTURAS 
 
    32-B) Em primeiro lugar vamos tratar da divisão de etapas, que serão divididos em quatro de 
acordo com percentuais de amortização cobrado dos consorciados de acordo com clausulas 
anteriores. 
 
    32-C) A seguradora receberá de cada consorciado de acordo com etapas de cada prazo para 
todos os grupos, 0,09 na primeira etapa, 0,085 a segunda, 0,075 na terceira e 0,06 na quarta. As 
etapas no início do grupo terão número de meses de acordo com cada prazo estabelecido no 
programa para cada grupo. 
 
    32-D) Para todos os grupos de 60 a 84 meses a primeira etapa será de 5 meses, a segunda  de 
6 meses, a terceira em quanto durar as entregas e a quarta após ter feito diluição de 
parcelas, até o fim do grupo. E importane relembrar que todos os clientes que estiver em 
dia com seus pagamentos, serão totalmente isentos do pagamento de todos os seguros nos 
quatro primeiros meses. Conforme normas do programa, todo esse valor será coberto pelo 
banco, devido ao fato de não ter sido contabilizado nos cálculos, o mês de correção que vai da 
data da assemblelia, até o pagamento da segunda parcela; essa norma é para facilitar e 
insentivar os clientes a pagar em dia os quatro meses de percentual maior.  
 
    32-E) A respeito do seguro desemprego, o número de parcelas que o consorciado terá como  
cobertura de acordo com etapas e prazos será da seguinte forma: Para grupos de 60 meses a 
cobertura da primeira etapa será de 3 parcelas, para segunda a cobertura será de 4 parcelas, 
para terceira a cobertura será de 5 parcelas, para a quarta após feito diluição, a cobertura será 
de 6 parcelas obedecendo também critérios posteriores. Para grupos de 72 meses a cobertura 
da primeira etapa será de 4 parcelas, a cobertura da segunda será de 4 parcelas, a cobertura da 
terceira será de 5 parcelas e após feito diluição, a cobertura será de 6 parcelas. Para grupos de 
84 meses a cobertura da primeira etapa será de 4 parcelas, a cobertura da segunda será de 5 
parcelas, a cobertura da terceira será de 6 parcelas e para a quarta etapa, após feito diluição, a 
cobertura será de 7 parcelas.    
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    32-F) Para todos os grupos sem exceção, os percentuais de seguros serão cobrados sobre o 
valor de credito, ou seja, valor do objeto básico do plano sem o fundo de reserva, não 
importando a forma que o cliente optar para quitar o seu débito. Caso o cliente mude o seu 
percentual por ter feito antecipações, ou decida pagar na ordem direta, dos valores antecipados 
de qualquer forma não será cobrado nenhum seguro, mas será mantido o percentual que ficou 
definido no programa equivalente a cada etapa até o encerramento do grupo; mesmo se a 
amortização mensal for inferior ao percentual definido no programa. 
 
    32-G) Todos os valores pagos através de lances serão totalmente isentos de qualquer seguro, 
e as antecipações de pagamentos, feitas no decorrer do grupo, em qualquer época, o cliente 
pagará o seguro equivalente a uma parcela, que será a parcela do seu vencimento.  
 

NORMA DE COBERTURA AOS CONSORCIADOS 
 
    CLAUSULA 33) Qualquer consorciado que estiver dentro das exigências da seguradora, e 
com seus pagamentos em dia, terá o direito de desfrutar de todas as coberturas que o programa 
oferece. Para isso será exigido documentação atualizada, e com toda legitimidade, apresentado 
pelo beneficiário ou o próprio cliente. 
 
    33-A) No que diz respeito a seguro de vida, ou a invalidez parcial ou permanente, o 
consorciado ou beneficiário terá em qualquer época do grupo cobertura total da seguradora. Em 
caso de invalidez, o cliente se submeterá a fazer exames feitos por profissionais e peritos 
contratados pela seguradora, podendo esta exigir exames de laboratórios, e esses serão 
comparados aos exames feitos por peritos do INSS. Em caso de cobertura do seguro de vida, o 
beneficiário fornecerá também toda documentação exigida para a comprovação. 
 
    33-B) Para os casos de seguro desemprego, o cliente para estar apto a desfrutar deste 
benefício, terá que apresentar e comprovar toda documentação exigida pela seguradora, e de 
acordo com o programa. Em primeiro lugar, se este for empregado, só a partir do setimo mês 
de carteira assinada poderá ter essa cobertura, se caso for demitido. Se for contratado como 
prestador de serviços, também terá que comprovar 7 meses de trabalho prestado. Se o cliente 
for funcionário público, a forma de cobertura será da mesma forma. Para todos os clientes a 
cobertura do seguro desemprego inicia-se apartir de 30 dias após a realização da assembléia; 
para quem adquirir uma cota de grupos em andamento, 30 dias após a compra. 
 
    33-C) Em relação a vencimentos, qualquer cliente contemplado com ou sem o bem, que vier 
atrasar seus pagamentos, a seguradora ficará expressamente encarregada de realizar os devidos 
pagamentos; exceto no mês em que o cliente for receber o seu crédito, e então deverá estar 
100% em dia, nesse mês não terá essa cobertura, exceto com seguro desemprego.  
    
   33-D) Ao contrário de grupos convencionais onde é cobrado juros por atraso de pagamentos, 
só aos contemplados, neste programa para o cliente fazer o seu acerto do débito em atraso, além 
de pagar a multa de 2% estabelecida por lei, pagará correção financeira de 1% ao mês, ou 
0,07% ao dia, contemplados, e não contemplados; estes valores serão destinados a seguradora. 
 
    33-E) Em caso de cancelamento de clientes não contemplados por excesso de atraso em seus 
pagamentos, nesse caso, quando o cliente for excluído do grupo, os valores pagos pela 
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seguradora referentes a cnsorciados que não estão gosando de seguro desemprego, o banco da 
parceria neste caso deverá restituí-la destes valores no prazo máximo de 20 dias, após a 
negiciaçao com o novo cliente, e o banco terá no máximo 6 meses para iniciar essa devolução 
caso não tenha vendido a cota cancelada, podendo dividir até em 3 vezes corrigidos; este 
procedimento é definido no programa por motivo de necessidade da cota ser novamente 
negociada. Deve ser lembrado que o banco pode dar descontos ao novo cliente por ter que 
pagar só 70% ao consorciado desistente, se fizer a devolução no fim do grupo, menhor ainda.  
 
    33-F) Em qualquer caso de clientes já com o bem, se ocorrer busca e apreensão do veículo 
por motivo de atraso do pagamento,  o banco e a seguradora terá o direito de realizar seus 
leilões, quando esgotar o prazo para acordo com o cliente, mas serão obrigados a devolver ao 
cliente em qualquer época o valor mínimo de 25% do valor atualizado do seu bem de acordo 
com próxima clausula, levando em conta que nenhum cliente receberá seu crédito com menos 
de 42% do bem pago. Neste caso o cliente terá que devolver o seu bem em condições 
totalmente normais, ou seja, o veículo apreendido não poderá estar demasiadamente desgastado 
ou danificado. Se isso acontecer o consorciado terá a metade da cobertura, mas o caminho 
mais fácil para chegar a qualquer acordo, o caminho mais justo é a negociação.  
 
    33-G) Em primeiro lugar, a devolução para o cliente neste caso, deverá acontecer da seguinte 
forma: será de 25% quando ocliente houver pago até 50% do valor total do débito, de 30% 
quando pago até 60%, de 35% quando pago até 70%, de 40% quando pago até 80%, de 45% 
quando pago até 90%. Acima deste valor o cliente poderá fazer acordo prorrogando até em 120 
dias seu débito final, não se esquecendo que para o cliente, o melhor caminho é cuidar bem do 
seu veículo, e em caso de impossibilidade de continuar no grupo, o melhor negócio é vender o 
seu bem a outro cliente. Obs: a todos os veículos com alienação, neste programa será 
obrigatório aos proprietários, fazer pelo menos seguro contra roubos, e danos ao próprio 
veículo, cobrindo pelo menos 80% do valor do bém. 
 
    33-H) Em segundo lugar deverá proceder perante a administradora da seguinte forma: se a 
cota do cliente em atraso foi transferida a outro cliente, este assumirá os valores em atraso e o 
restante do débito, a administradora continuará a receber o seu percentual mensal, após todas as 
entregas de acordo com os cálculos do programa, em procedimento normal. Mas se a cota for 
cancelada e o veículo for leiloado, a seguradora só poderá vender o carro para o novo cliente, 
com a condição de este assumir o restante dos pagamentos. Este procedimento será necessário 
por motivo de haver distribuição de lucros. Se a seguradora vender o carro sem ônus, terá que 
assumir o restante dos pagamentos de todo o saldo devedor, ou repassar restante do saldo 
devedor ao banco; independente de quem ficar de posse desses valores, o repasse dos lucros aos 
parceiros e o patenteador cntinuará da mesma forma.             
 
    CLAUSULA 34) A forma de cobertura do seguro desemprego como foi estabelecido no 
programa, definindo que todos os vencimentos serão de forma decrescente, os prazos também 
automaticamente serão modificados. Em quanto maior o percentual de pagamento de qualquer 
etapa, menor será o tempo da cobertura do seguro desemprego, se tratando de quantidade de 
meses em que o cliente receberá seu benefício.     
 
    34-A) Durante a primeira e segunda etapa antes das contemplações, o prazo é de até 11 
meses para qualquer grupo de 60 à 84 meses, todos os consorciados neste período terão 
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somente uma cobertura para cada etapa, caso venha a ficar desempregado novamente, contando 
o prazo de cobertura mais os meses exigidos pela seguradora de permanência no novo 
emprego, já terá iniciado a entrega dos bens em qualquer grupo, ficando assim o cliente apto à 
outra cobertura somente a partir do início da terceira etapa. 
 
     34-B) Para terceira será diferente para todos os grupos e para todos os prazos, de acordo 
com o  prazo de duração que será considerado para todos da primeira entrega dos bens até a 
última entrega, somado este prazo, chegaremos a conclusão que para todos os grupos, é 
possivel iniciar duas coberturas na terceira etapa, para a quarta etapa, para todos os prazos e 
para todos os créditos o período ultrapassa 25 meses. Neste caso todos os consorciados estão 
cientes de que para a terceira e quarta etapa poderão iniciar mais de uma cobertura, ficando 
cientes que na primeira e segunda etapa só terão uma cobertura para todos os prazos e créditos.   
 
    34-C) A cada cobertura que qualquer cliente receber o seguro desemprego, para continuar no 
grupo terá que apresentar novamente sua documentação para atualizar o seu cadastro. Qualquer 
consorciado que conseguir novo emprego antes de completar a quantidade máxima de parcelas 
que lhe é de direito para a sua cobertura, deverá procurar a seguradora para fazer os cálculos de 
quantas parcelas teve de cobertura. Se o consorciado recebeu menos de 35% das parcelas de 
cobertura daquele período, terá direito a receber mais duas até que equilibre novamente a sua 
situação com o novo emprego, se este já recebeu até 60% da cobertura, terá direito a mais 
uma parcela de cobertura, válido somente para terceira e quarta etapa. 
 
    34-D) A última etapa de cobertura que o cliente terá, é o período em que todos os clientes já 
foram contemplados até o final do grupo, neste período a cobertura será de maior número de 
meses, e o cliente terá quantas coberturas o prazo permitir, por este motivo o prazo de 
permanência no novo emprego para o cliente  estar apto a receber nova cobertura, também será 
de um mês a mais. A documentação que o cliente apresentar deverá constar explicitamente 
data e combinação de valores, se este novo emprego tiver rendimento menor que o anterior, e 
menor que o exigido pelo cadastro anterior, como comprovação de renda, automaticamente o 
seu cadastro não poderá ser recusado, mas o cliente fica ciente de que os valores de seus 
vencimentos deverão ser cumpridos da mesma forma. Se for prestador de serviço a 
documentação obedecerá às mesmas normas. 
 
    34-E) De acordo com o programa, com relação a idade limite para seguro de vida, e as 
condições de saúde exigidas, o patenteador sugere o seguinte: a idade limite será de 70 anos 
completos e as condições de saúde, exigirá do consorciado, que não seja portador de doenças 
terminais, doenças crônicas incuráveis em estado avançado, ou que não esteja submetido a 
cirurgia de auto risco por caso irreversível, mas se a seguradora quiser abrir mão de qualquer 
um desses itens a favor do cliente, fica totalmente livre para isso. 
 
    34-F) O patenteador se coloca a inteira disposição das seguradoras e de todos os parceiros 
para qualquer assunto relacionado a seguros como qualquer outro assunto que esteja 
relacionado ao programa, mas deixa claro que não interferirá em nenhum assunto desde que as 
normas estejam sendo cumpridas, a não ser que seja solicitado sua presença ou opinião, ou do 
contrário que seja necessário pelo descumprimento de qualquer contrato assinado, seja de 
parceiro para parceiro, ou de parceiro para o patenteador; de parceiro para cliente, é 
responsabilidade dos parceiros. O programa exige que, tudo seja feito com total cooperação. 
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CABEÇALHO PARA NORMAS DE TODOS OS GRUPOS, PRAZOS E CRÉDITOS 

                       
Este cabeçalho será usado para qualquer prazo, e qualquer crédito 

Qualquer tipo de bem e qualquer grupo de parceiros 
     
    Em primeiro lugar vamos tratar dos prazos e suas formas decrescentes que terão seus 
percentuais de lances e amortizações conforme o tempo de duração do grupo, mas as formas de 
redução de percentuais e valores de acordo com as etapas serão as mesmas para qualquer 
grupo. Também os percentuais de lances diminuirão para cada etapa, para as entregas dos 
bems. Significa que, quem for contemplado primeiro, pagará o maior percentual de lance, e 
quem ficar por último, pagará o menor. 
 
    Em segundo lugar esta regra vale para qualquer variação de crédito, não importando qual o 
tipo de bem que está sendo comercializado; trata-se unicamente de normas e regras, os valores 
só serão apresentados e definidos após a escolha dos créditos. Neste programa, poderão ser 
usados vários créditos em um só grupo, mas terão que ter a mesma quantidade de contemplação 
para cada crédito; para as entregas dos bens serem 100% compatíveis com o repasse dos bancos 
para as montadoras nos pagamento dos créditos. 
 
    Em terceiro lugar os bens que serão diversificados na formação dos grupos, poderão ter 
características e utilidades diferentes, desde que haja garantia de todas as montadoras 
envolvidas no mesmo grupo e compromissos iguais de todas perante os consorciados, perante o 
grupo de parceiros e o patenteador. 
 
    De acordo com o programa apresentado pelo patenteador calculado e recalculado várias 
vezes para chegar a um ponto definitivo e satisfatório, foram definidos três prazos e calculados 
separadamente esclarecendo todos os detalhes. Os valores utilizados para cálculos foram 
colocados somente para exemplificação, mas poderão ser usados créditos de valores totalmente 
diferenciados de acordo com normas do programa. 
 
    O percentual atingido para fazer diluição de parcelas e divisão de lucros será igual 54.5% 
para 60 meses, 53.5% para 72 meses. Atenção: para 84 meses terá uma pequena mudança; será 
de 52.3%, com correção de 4% ao mês; e de 52.5% para cálculos com correção de 3.3% ao 
mês. As definições desses percentuais só serão utilizados para os parceiros e patenteador, para 
definir os resultados de cada um, e suas mútuas colaborações e responsabilidades. 
 
    Os percentuais decrescentes serão divididos em 5 etapas para todos os prazos, de 60 e 84 
meses, que será da primeira assembléia até a primeira entrega de bens, e depois terão 
percentuais iguais até o término de todas as entregas, e após feito diluição, cada  etapa de 
entregua terá seu saldo devedor total dividido pelo restante de meses; até o encerramento do 
grupo, (diluição). Totalizando assim 7 etapas de amortizações.  
 
    Obs: Válido para todos os prazos, créditos e grupos. 
      
    O percentual de lucro líquido pesquisado pelo patenteador entre bancos privados e federais, é 
de aproximadamente entre 4 e 4.5%, livre de qualquer captação de recursos financeiros, sendo 
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este percentual fornecido ao patentedor, por profissionais totalmente qualificados, e com cargos 
de responsabilidade para fornecer tais informações. Partindo destes princípios chegaremos à 
conclusão que poderemos diminuir esta margem de lucro dos bancos, que o percentual de 4% 
utilizado para os cálculos como correção financeira, está ainda com margem segura. Mesmo 
que venhamos a trabalhar com juros bem abaixo dos padrões do momento, fica esclarecido 
nesta observação que o patenteador tem todos os recursos para adequar o programa a qualquer 
percentual de lucro liquido. Lembremos também que este programa não exige do banco, 
qualquer investimento inicial, exceto comissão paga aos prestadores de serviço e o patenteador, 
dividido entre parceiros, podendo ainda ser parcelado.  
 
    Os percentuais para lances e intervalos de todos os grupos, serão definidos separadamente 
para cada prazo, de acordo com a sequência de 60 a 84 meses, começando por 60 meses. 
Poderá ser definidos planos de maior duração, de acordo com a absorção do programa no 
mercado financeiro, para isso o patenteador resguarda todos os direitos, já tendo novos 
cálculos, mas somente serão acrescidos no programa segundo a adequação necessária exigida. 
      
               AGORA SERÃO APRESENTADOS OS CÁLCULOS MATEMÁTICOS 
 
    Obs: Devido à tendencia de mercado, levando em conta que hoje quase todos os bancos 
trabalham com financiamentos até de 72 meses, vamos descartar o plano de 50 meses. 
Com o decorrer do tempo, se o programa for estabelecido no mercado, as subistituições 
de clientes que desistem, darão aos clientes condições de adquirir uma cota com prazos 
menores. E hoje quase todas as Administradoras no mercado de consórcios 
convencionais, não trabalham mais com grupos novos com prazos de 50 meses.   
 

CÁLCULOS E EXEMPLOS PARA 60 MESES 300 CONSORCIADOS. 
    

        VALOR DE CRÉDITO UTILIZADO PARA BASE DE CÁLCULOS R$40.000.00 
    

DEFINIÇÃO DAS ETAPAS E PERCENTUAIS DECRESCENTES 
 

    A primeira etapa será de 2 meses, percentual de amortização 3.6%, valor = a R$468.720.00 
a segunda etapa será de 2 meses com percentual de amortização igual a 3.1%, valor = a 
R$403.620.00  a terceira etapa será de 2 meses, percentual igual a 2.2% valor = a 
R$286.440.00 a quarta etapa será de 2 meses e percentual de 1.75%, valor = a R$227.850.00  a 
quinta etapa será de 2 meses com percentual de amortização de 1.55%, valor = a 
R$201.810.00, a sexta etapa de 1.35%, que iniciará no décimo primeiro mês, e terminará no 
vigésimo quarto mês, com valor = a R$175.770.00, após o complemento dos 54.5%, fazer a 
diluição das parcelas. O valor como arrecadação mensal para o bnco após a diluição, é = a 
R$37.025.62. Para o grupo de 60 meses a diluição de parcelas iniciará no vigésimo quinto mês. 
Estes exemplos serão utilizados somente para definição da divisão dos lucros aos parceiros. 
 
    O valor total dos lances somados do primeiro ao último, dividido por 8 será = 11.2%, sendo 
a primeira etapa 17.4%, a segunda 14.2%, a terceira 11.2% e a quarta 10.4%, a quinta de 
9.8%, a sexta de 9.3%, a sétima de 8.8% e a oitava de 8.4%. Lembremos que quando se tratar 
de valores para estes cálculos, da mesma forma, do total de 10.5% do fundo de reserva, será 
deduzido o percentual de 2% mensais dos valores arrecadados que serão destinados à 
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administradora de acordo com o programa, regra válida para todos os prazos e créditos. 
Valor total do lance = R$1.458.240.00, sendo a primeira parte no valor de R$ 1.020.768.00 e a 
segunda no valor de R$437.472.00. O 1º lance será = a 70%, e o 2º = a 30%. Para todos os 
grupos de 60 a 84 meses o 1º lance será pago no quinto mês, três dias úteis antes do 
vencimento da parcela, e o 2º no nono mês, também três dias úteis antes da mensalidade, ou 
poderão ser pagos anteriormente da forma que o cliente preferir. 
 
    Os intervalos de uma contemplação para outra para 60 meses serão da seguinte forma: da 
primeira para a segunda 4 meses, da segunda para a terceira 3 meses, da terceira para a quarta 3 
meses, e da quarta para a quinta 2 meses, da quinta para a sexta 1 mês, da sexta para a sétima 1 
mês, da sétima para a oitava 1 mês.  
 
    Meses de entrega dos bens: Primeira entrega com 11 meses, segunda com 15 meses, terceira 
com 18 meses, quarta com 21 meses, a quinta com 23 meses, a sexta com 24 meses, a sétima 
com 25 meses e aoitava com 26 meses. Intervalo da primeira a ultima entrega de bens = a 15 
meses, Este período começa no 12º mes e encerra no 26º mês. A diluição de parcelas será no 
25º mês. Prazo limite para formação do grupo, 4 meses, do início da formação até a data 
da assembléia. Regra única para todos os grupos. (Já incluso o prazo de carência.)    

 
    Iniciaremos da mesma forma que os cálculos acima, utilizando os recursos captados 
referente ao pagamento do primeiro mês, no valor de R$596.775.00 que corresponde aos 3.6% 
da primeira etapa de amortização, já somado aos 8.5% do fundo de reserva. Trabalharemos 
também com 2 correções estipuladas do início da formação do grupo até a data da assembléia, 
que tem prazo limitado também de 4 meses, incluindo prazo de carência. O investimento 
inicial de 0.5%, do valor total dos bens, que é parte da taxa de adesão é = a R$60.000.00 
 
    Obs: o prazo aproximadamente de trinta dias de correção, apartir do quarto mês até a 
data do segundo pagamento será para cobrir o vlor do seguro para a seguradora que dará 
isenção os clientes que pagar os primeiros quatro meses em dia. Eses valores correspndem 
mais ou menos a metade de uma correção mensa financeira em favor do banco.    
 

INICIAR CÁLCULOS PARA 60 MESES 300 CLIENTES. 
 
                       Primeiro percentual = 3.6% em valor = R$468.720.0 
                                         Valor do investimento inicial = a R$60.000.00 
 
R$468.720.00 + 60.000.00 4% + 4% = 571.863.55 - DATA DA ASSEMBLÉIA 
2) R$ 571.863.55 + 468.720.00 = 1.040.583.55 + 4% = 1.082.206.89 

 
Proximo percentual de amortização = 3.1%, valor = R$ 403.620.00  

 
3) R$ 1.086.206.89 + 403.620.00 = 1.485.826.89 + 4% = 1.545.259.97 
4) R$ 1.545.259.97 + 403.620.00 = 1.948.879.97 + 4% = 2.026.835.17 
 
                       Novo percentual de amortização mensal = 2.2% valor = R$ 286.440.00 

                       Primeira parte do lance = 70% = R$ 1.020.768.00  
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5) R$ 2.026.835.17 + 286.440.00 + 1.020.768.00 = 3.334.043.17 + 4% = 3.467.704.89 
6) R$ 3.467.704.89 + 286.440.00 = 3.753.844.89 + 4% = 3.903.998.69 

 
Proximo percentual de amortização = 1.75% valor = R$227.850.00 

 
7) R$ 3.903.998.69 + 227.850.00 = 4.131.848.69 + 4% = 4.297.122.64 
8) R$ 4.297.122.64 + 227.850.00 = 4.524.972.64 + 4% = 4.705.971.54 

 
Próximo percenrual de amortização = 1.55% valor R$201.810.00 

                                              Segunda parte do lance = 30% = R$437.472.00 
 
9) R$ 4.705.971.54 + 201.810.00 + 437.472.00 = 5.345.253.54 + 4% = 5.559.063.68 
10) R$ 5.559.063.68 + 201.810.00 = 5.760.873.68 + 4% = 5.991.308.63 
 
    No próximo mês será a primeira etapa de entrega de bens. O prazo de pagamento dos bancos 
para as fábricas, conforme cálculos sistematizados pelo programa, serão divididos em 10 vezes, 
sendo uma entrada e mais 9 parcelas. Para encontarmos o valor a ser repassado às fábricas, 
utilizaremos apenas valores de bens sem nenhum adicional. O valor total de bens deste grupo é 
= R$12.000.000.00, sendo 300 clientes com créditos de R$40.000.00, vamos utilizar os 
R$12.000.000.00 divididos em 10 parcelas e encontraremos o valor de R$1.200.000.00; 
dividido por 8 que são as 8 etapas de contemplação, encontraremos o valor de R$150.000.00. 
Este é o repasse mensal do banco para a montadora(s) equivalente a uma etapa, que mudará de 
acordo com andamento dos cálculos a seguir.    

 
Próximo percentual de amortização = 1.35% = R$175.770.00  

                                  Primrira etapa de entrega de bens. Um repasse mensal = R$150.000.00 
 
11) R$ 5.991.308.63 + 175.770.00 – 150.000.00 = 6.017.078.63 + 4% = 6.257.761.77 
12) R$ 6.257.761.77 + 175.770.00 – 150.000.00 = 6.283.531.78 + 4% = 6.534.873.05 
13) R$ 6.534.873.05 + 175.770.00 – 150.000.00 = 6.560.643.05 + 4% = 6.823.068.77  
14) R$ 6.823.068.77 + 175.770.00 – 150.000.00 = 6.848.838.77 + 4% = 7.122.792.32 
  
                       Início da segunda etapa de entrega de bens 
                                               Próximo mês dois repasses mensais = R$300.000.00 
 
15) R$ 7.122.792.32 + 175.770.00 – 300.000.00 = 6.998.562.32 + 4% = 7.278.504.82 
16) R$ 7.278.504.82 + 175.770.00 – 300.000.00 = 7.154.474.82 + 4% = 7.440.445.81 
17) R$ 7.440.445.81 + 175.770.00 – 300.000.00 = 7.316.215,81 + 4% = 7.608.864.44 
 
                       Inicio da terceira etapa de entrega de bens. 
                                               Próximo mês tres repasses mensais.= R$450.000.00 
 
18) R$ 7.608.864.44 + 175.770.00 – 450.000.00 = 7.334.634.44 + 4% = 7.628.019.82 
19) R$ 7.628.019.82 + 175.770.00 – 450.000.00 = 7.353.789.82 + 4% = 7.647.941.41 
20) R$ 7.647.941.41 + 175.770.00 – 450.000.00 = 7.373.711.41 + 4% = 7.668.659.87 
 

Fim do primeiro parcelamento  
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                       Início da quarta etapa da entrega de bens. 
                                                        Próximo mês três repasses mensais. R$450.000.00  
                                                  
21) R$ 7.668.659.87 + 175.770.00 – 450.000.00 = 7.394.429.87 + 4% = 7.690.207.06 
22) R$ 7.690.207.06 + 175.770.00 – 450.000.00 = 7.415.977.06 + 4% = 7.712.616.14  
                       
                       Início da quinta etapa de entrega de bens  
                                              Próximo mês quatro repasses mensais = R$600.000.00                           
 
23) R$ 7.712.616.14 + 175.770.00 – 600.000.00 = 7.288.386.14 + 4% = 7.579.921.59 
                        
                       Inicio da sexta etapa de entraga de bens  
                                              Próximo mês cinco repasses mensais = R$750.000.00  
 
24) R$ 7.579.921.59 + 175.770.00 – 750.000.00 = 7.005.691.59 + 4% = 7.285.919.25 
                        
                       Fim do segundo parcelamento  
                                              Inicio da sétima etapa de entrega de bens 
                                                               Próximo mês fazer diluição de parcelas.                
 
    Encerra-se o pagamento dos 54.5% calculados de acordo com o programa para iniciar a 
diluição de parcelas e a distribuição de lucros. O valor restante em percentual para quitação do 
grupo é = a 45.5%. Na distribuição dos lucros, o percentual destinado ao banco é = 22.5% da 
arrecadação mensal que é = R$37.025.62. Este é o seu lucro líquido mensal das parcelas a 
vencer. A arrecadação mensal total é de R$164.558.33 Tirando os R$37.025.62 do banco, o 
restante será o lucro mensal dos demais parceiros mais o patenteador = a R$127.532.71.  
 
25) R$ 7.285.919.59 + 37.025.62 – 750.000.00 = 6.572.944.87 + 4% = 6.835.862.67 
 
                       Inicio de oitava etapa de entrega de bens 
                                                 Próximo mês seis repasses mensais = R$900.000.00 
 
26) R$ 6.835.862.67 + 37.025.62 – 900.000.00 = 5.972.888.29 + 4% = 6.211.803.82  
 

Fim de todas as entregas de bens aos consorciados. 
 
27) R$ 6.211.803.82 + 37.025.62 – 900.000.00 = 5.348.829.44 + 4% = 5.562.782.62  
 
                       Fim do terceiro parcelamento  
                                                 Próximo mês cinco repasses mensais = R$750.000.00 
 
28) R$ 5.562.782.62 + 37.025.62 – 750.000.00 = 4.849.808.24 + 4% = 5.043.800.57  
29) R$ 5.043.800.57 + 37.025.62 – 750.000.00 = 4.330.826.19 + 4% = 4.504.059.24  
30) R$ 4.504.059.24 + 37.025.62 – 750.000.00 = 3.791.084.86 + 4% = 3.942.728.25 
 
                       Fim do quarto parcelamento  
                                                Próximo mês quatro repasses mensais = R$600.000.00 



 

 

30 

30 

 
31) R$ 3.942.728.25 + 37.025.62 – 600.000.00 = 3.379.753.87 + 4% = 3.514.944.02  
32) R$ 3.514.944.02 + 37.025.62 – 600.000.00 = 2.951.969.65 + 4% = 3.070.048.43  
 
                       Fim do quinto parcelamento  
                                                   Próximo mês três repasses mensais = R$450.000.00 
 
33) R$ 3.070.048.43 + 37.025.62 – 450.000.00 = 2.657.074.05 + 4% = 2.763.357.01 
                        
                       Fim do sexto parcelamento  
                                                  Próximo mês dois repasses mesnais = R$300.000.00 
 
34) R$ 2.763.357.01 + 37.025.62 – 300.000.00 = 2.500.382.63 + 4% = 2.600.397.93  
 
                       Fim do sétimo parcelamento  
                                                       Próximo mês um repasse mensal = R$150.000.00 
 
35) R$ 2.600.397.93 + 37.025.62 – 150.000.00 = 2.487.423.55 = 20.728%.  
 
                  Fim de todos os parcelamentos de todas as etapas de entregas de bens. 
             
    Fim de todos os pagamentos do banco para a montadora. Daqui pra frente todo e qualquer 
valor a favor do banco, referente às arrecadações mensais serão utilizados como correção 
financeira a seu favor, sem nenhum valor a ser repassado para a montadora; continuará sendo 
repassado, somente os valores de distribuição de lucros aos demais parceiros e o patenteador. 
 
    O percentual apurado neste grupo de 60 meses a favor do banco, até aqui é = 20.728% do 
valor total dos bens somados aos 25 meses de arrecadação mensal a seu favor no valor de R$ 
37.025.62, totaliza R$925.640.50 que corresponde a 7.713% no valor total dos bens no dia de 
hoje sem nenhuma correção; somados aos 20.728% totaliza 28.441%. Não foi acrescentada 
nenhuma correção financeira que daqui pra frente o banco terá a seu favor com o resultado de 
seu trabalho. Para saber o resltado final em favor do banco é só contabilizar mês a mês. Para 
saber o percentual do patenteador é só subtrair o valor dos demais parceiros. 
 

DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 
 

  (Parceria para grupos multimarcas)              (para grupos com administração de fábrica)           
     

Para o banco 22.5% sobre 45.5%                        para o banco 22.5% sobre 45.5%  
Para a montadora 16.5% sobre 45.5%                 para a administradora 43.0% sobre 45.5% 
Para a administradora 29.0% sobre 45.5%          para a seguradora 17.5% sobre 45.5%  
Para a seguradora 16.0% sobre 45.5% 
 

FIM DOS CALCULOS PARA 60 MESES COM CORREÇAO DE 4% 
 

........................................=........................................ 
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INÍCIO DOS CÁLCULOS PARA 72 360 CLIENTES 
 

Valor utilizado para base de cálculos R$ 70.000.00 
 

DEFINIÇÃO DAS ETAPAS E PERCENTUAIS DECRESCENTES 
 
    Iniciaremos como em outros prazos pela definição das etapas. A primeira etapa terá duração 
de 2 meses, percentual de amortização de 3.5%, valor = a R$956.970.00 a segunda também 2 
meses, percentual = a 3.0%, valor = a R$820.260.00, a terceira também de  2 meses, 
percentual = a 2.1%, valor = a R$574.182.00, a quarta de 2 meses, percentual = a 1.5%, valor 
= a R$410.130.00, a quinta de 2 meses, com percentual igual a 1.25%, valor = a 
R$341.775.00, a sexta de 17 meses, percentual  = a 1.15% que é o prazo de duração de entrega 
dos bens, valor = a R$314.433.00. Após o término de todas as entregas, fazer a diluição de 
parcelas e distribuição de lucros; neste grupo de 72 meses, o valor líquido em favor do banco 
resultante da arrecadação mensal após feito diluição é = a R$63.570.15. 
 
    O percentual atingido para fazer a distribuição dos lucros neste grupo é = a 53.5% do valor 
total dos bens. Os intervalos de entregas neste grupo serão: o primeiro de 5 meses, o segundo 
de 3 meses e o terceiro 3 meses, e oquarto 2 messes, o quinto de 2 meses, o sexto de 1 mês e o 
sétimo de 1 mes. Os meses de entregas dos bens serão: Primeira entrega com 11 meses, a 
segunda com 16 meses, a terceira com 19 meses, a quarta com 22 meses, quinta com 24 meses, 
a sexta com 26 meses, a sétima com 27 meses e a oitava com 28 meses. O valor mensal a ser 
repassado inicialmente do banco para a montadora neste grupo será = R$315.000.00, sendo 
alterado conforme os cálculos de etapas acumuladas. O intervalo da primeira a última entrega 
de bens, será de 17 meses, que vai do 12º ao 28º mês. 
 
    Neste grupo o primeiro lance será no quinto mês, e o segundo no nono mês. O lance total 
para este grupo será de 11.25%, distribuído também em 8 etapas, sendo a primeira igual a 
17.5%, a segunda igual a 14.2%, a terceira igual a 11.4% e a quarta 10.6%, e quinta de 9.8%, 
a sexta de 9.3% a sétima de 8.8% e a oitava de 8.4%. O valor total dos lances será de R$ 
3.075.975.00, a primeira parte é = a R$2.153.182.50, a segunda parte é = a R$922.792.50. O 
prazo limite para formação do grupo também será o mesmo 4 meses, (já incluso prazo de 
carência,) contados do início da formação do grupo até a realização da assembléia. 

 
    Iniciaremos também da mesma forma que os cálculos acima, utilizando os recursos captados 
referente ao pagamento do primeiro mês no valor de R$956.970.00, que corresponde aos 3.5% 
da primeira etapa de amortizações, já somados aos 8.5% do fundo de reserva. Trabalharemos 
também com duas correções estipuladas do início da formação do grupo até a data da 
assembléia, conforme cláusula acima; para todos os grupos. O investimento inicial que é parte 
da taxa de adesão, é de 0.5% do valor total dos bens, que é = a R$126.000.000. 
 

INICIAR OSCÁLCULOS 
 

Primeiro percentual = 3.5 % valor = a R$956.970.00  
 
1) R$ 956.970.00 + 126.000.00 + 4% + 4% = 1.171.340.35 DATA DA ASSEMBLÉIA 
2) R$ 1.171.340.35+ 956.970.00 = 2.128.310.35 + 4% = 2.213.442.77 
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                        Novo percential de amortização mensal = 3.0% valor R$820.260.00   
 
3) R$ 2.213.442.77 + 820.260.00 = 3.033.702.77 + 4% = 3.155.050.88 
4) R$ 3 155.050.88 + 820.260.00 = 3.975.310.88 + 4% = 4.134.323.31 
                        
                        Próximo mês primeira parte do lance: valor = a R$2.153.182.00    
                                        Novo percentual de amortização = 2.1% valor R$574.182.00  
 
5) R$ 4.134.323.31 + 574.182.00 + 2.153.182.50 = 6.861.687.31 + 4% = 7.136.154.80 
6) R$ 7.136.154.80 + 574.182.00 = 7.710.336.80 + 4% = 8.018.750.27  
  
                        Novo percentual de amortização = 1.5% valor R$410.130.00  
 
7) R$ 8.018.750.27 + 410.130.00 = 8.428.880.27 + 4% = 8.766.035.49 
8) R$ 8.766.035.49 + 410.130.00 = 9.176.165.49 + 4% = 9.543.212.10 
 
                        Novo percentual de amortização mensal = a 1.25% valor = R$341.775.00 
                                         Próximo mês Segunda parte do lance: valor = a R$922.792.50     
 
9) R$ 9.543.212.10 + 341.775.00 + 922.792.50 = 10.807.779.60 + 4% = 11.240.090.79 
10) R$11.240.090.79 + 341.775.00 = 11.581.865.79 + 4% = 12.045.140.42 
 
                        Novo percentual de amortização mensal = a 1.15% valor = R$314.433.00 
                        Primeira etapa de entrega de bens, um repasse mensal = R$315.000.00 
 
11) R$ 12.045.140.42 + 314.433.00 – 315.000.00 = 12.044.573.42 + 4% = 12.526.356.36 
12) R$ 12.526.356.36 + 314.433.00 – 315.000.00 = 12.526.789.36 + 4% = 13.026.820.93 
13) R$ 13.026.820.93 + 314.433.00 – 315.000.00 = 13.026.253.93 + 4% = 13.547.304.09 
14) R$ 13.547.304.09 + 314.433.00 – 315.000.00 = 13.546.737.09 + 4% = 14.088.606.57  
15) R$ 14.088.606.57 + 314.433.00 – 315.000.00 = 14.088.039.57 + 4% = 14.651.561.15 
 
                        Início de Segunda etapa de entrega de bens 
                                            Próximo mês dois repasses mensais = R$630.000.00  
 
16) R$ 14.651.561.15 + 314.433.00 – 630.000.00 = 14.335.994.15 + 4% = 14.909.433.92 
17) R$ 14.909.433.92 + 314.433.00 – 630.000.00 = 14.593.866.92 + 4% = 15.177.621.60 
18) R$ 15.177.621.60 + 314.433.00 = 630.000.00 = 14.862.054.60 + 4% = 15.456.536.78 
 
                        Inicio da terceira etapa de entrega de bens 
                                             Póximo mês três repasses mensis = R$ 945.000.000 
 
19) R$ 15.456.536.78 + 314.433.00 = 945.000.00 = 14.825.969.78 + 4% = 15.419.008.57 
20) R$ 15.419.008.57 + 314.433.00 – 945.000.00 = 14.780.441.57 + 4% = 15.379.979.23  
 
                        Fim do primeiro parcelamento  
                                              



 

 

33 

33 

21) R$ 15.379.979.23 + 314.433.00 – 630.000.00 = 15.064.412.23 + 4% = 15.666.988.72 
                         
                        Inicio da quarta etapa de entrega de bens  
                                             Próximo mês três repasses mensais = R$945.000.00 
 
22) R$ 15.666.988.72 + 314.433.00 – 945.000.00 = 15.036.421.72 + 4% = 15.637.879.59 
23) R$ 15.637.879.59 + 314.433.00 – 945.000.00 = 15.007.312.59 + 4% = 15.607.605.09 
 
                        Início da quinta etapa de entrega de bens.  
                                             Prózimo mês quatro repasses mensais = R$1.260.000.00 
                                              
24) R$ 15.607.605.09 + 314.433.00 – 1.260.000.00 = 14.662.038.09 + 4% = 15.248.519.62  
25) R$ 15.248.519.62 + 314.433.00 – 1.260.000.00 = 14.302.952.62 + 4% = 14.875.070.72  
 
                        Final do segundo parcelamento. 
                                              Inicio da sexta etapa de entrega de bens. 
                                                          Próximo mês quatro repasses mensais = R$1.260.000.00 
 
26) R$ 14.875.070.72 + 314.433.00 – 1.260.000.00 = 13.929.503.72 + 4% = 14.486.683.87  
                         
                        Início da sétima etapa de entrega de bens.  
                                             Prózimo mês cinco repasses mensais = R$1.575.000.00 
 
27) R$ 14.486.683.87 + 314.433.00 = 1.575.000.00 = 13.226.116.87 + 4% = 13.755.161.54 
 
                        Início da oitava etapa de entrega de bens.                                                          
                                             Próximo mês seis repasses mensais = R$1.890.000.00 
                        Fazer diluição de parcelas, próximo valor de arrecadaçao = R$63.570.15 
 
28) R$ 13.755.161.57 + 63.570.15 – 1.890.000.00 = 11.928.731.72 + 4% = 12.405.880.99  
 
                        Fim do terceiro parcelamento                        
                                              Próximo mês cinco repasses mensais = R$1.575.000.00 
                        Fim de todas as entregas de bens aos consorciados.   
                                               
29) R$ 12.405.880.99 + 63.570.15 – 1.575.000.00 = 10.894.451.14 + 4% = 11.330.229.19 
30) R$ 11.330.229.19 + 63.570.15 – 1.575.000.00 =   9.818.799.34 + 4% = 10.211.551.31 
31) R$ 10.211.551.31 + 63.570.15 = 1.575.000.00 =   8.700.121.46 + 4% =  9.048.126.32 
 
                        Fim do quarto parcelamento 
                                             Próximo mês quatro repasses mensais = R$1.260.000.00 
 
32) R$ 9.048.126.32 + 63.570.15 – 1.260.000.00 = 7.851.696.47 + 4% = 8.165.764.33 
33) R$ 8.165.764.33 + 63.570.15 – 1.260.000.00 = 6.969.334.48 + 4% = 7.248.107.86 
 
                        Fim do quinto parcelamento. 
                                                Próximo mês três repasses mensais. Valor = R$945.000.00 
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34) R$ 7.248.107.86 + 63.570.15 – 945.000.00 = 6.366.678.00 + 4% = 6.621.345.13 
35) R$ 6.621.345.13 + 63.570.15 – 945.000.00 = 5.739.915.27 + 4% = 5.969.511.89 
                         
                        Fim do sexto parcelamento. 
                                                 Próximo mês dois repasses mensais = R$630.000.00 
 
36) R$ 5.969.511.89 + 63.570.15 – 630.000.00 = 5.403.082.04 + 4% = 5.619.205.32 
 
                        Fim do sétimo parcelamento  
                                                  Próximo mês um repasse mensal = R$315.000.00 
 
37) R$ 5.619.205.32 + 63.570.15 – 315.000.00 = R$5.367.775.47 = a 21.3%. 
 
                        Fim de todos os parcelamentos de todas as etapas de entrega de bens. 
 
    Fim de todos os pagamentos do banco para a montadora. Daqui pra frente todo e qualquer 
valor a favor do banco, referente às arrecadações mensais, serão utilizados como correção 
financeira a seu favor sem nenhum valor a ser repassado para a montadora; somente serão 
repassados os valores de distribuição dos lucros aos demais parceiros, e ao patenteador. 
 
    O percentual apurado neste grupo de 72 meses em favor do banco é = 21.3% do valor total 
dos bens = a R$5.367.775.47 até esta data. Somados aos 35 meses de arrecadação mensal 
restantes no valor de R$63.570.15, que é = R$2.224.955.25 = a 8.829%, totalizando R$ 
7.592.730.72, que corresponde a 30.129% do valor total dos bens no valor de hoje, sem 
correção. Daqui pra frente o banco terá a seu favor os R$5.367.775.47, que será contabilizado 
até o fim do grupo, mais a arrecadação mensal, dando a certeza de resultados positivos. Para 
encontrar o percentual do patenteador é só deduzir o percentual dos demais parceiros. 
 

DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 
 
     
    (Parceria para grupos multimarcas)          (Para grupos com administração de fábrica) 
 
Para o banco 22.5% sobre 46.5%                         Para o banco 22.5% sobre 46.5.%  
Para a montadora 16.5% sobre 46.5%                  Para a adminisradora 43.0% sobre 46.5% 
Para a administradora 29.0% sobre 46.5%           Para a seguradora 17.5% sobre 46.5% 
Para a seguradora 16.0% sobre 46.5% 
 
     
                                       

FINAL DOS CÁLCULOS PARA 72 MESES COM CORREÇAO DE 4%. 
 

..................................=.................................. 
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INÍCIO DOS CÁLCULOS PARA 84 MESES E 420 CLIENTES 
 

Valor utilizado para base de calculos: R$100.000.00 
 

DEFINIÇÃO DAS ETAPAS E PERCENTUAIS DECRESCENTES 
 
     Iniciaremos como em outros prazos pela definição das etapas. A primeira etapa terá duração 
de 2 meses, percentual de amortização de 3.35%, valor igual a R$1.526.595.00, a segunda de 2 
meses, percentual igual a 2.9%, valor igual a R$1.321.530.00, a terceira de 2 meses, percentual 
igual a 2.0%, valor igual a R$911.400.00, a quarta de 2 meses, percentual igual a 1.45%, valor 
igual a R$660.765.00, a quinta de 2 meses, percentual iguas a 1.2%, valor igual a 
R$546.840.00, a sexta etapa será de 19 meses, que é o prazo de duração de entrega dos bens 
com percentual igual a 1.0%, valor igual a R$455.700.00. Após o término de todas as entregas, 
fazer a diluição de parcelas e distribuição de lucros; neste grupo de 84 meses, o valor líquido 
em favor do banco resultante da arrecadação mensal, é de R$88.923.80.  
 
    O percentual atingido para fazer a diluição de parcelas neste grupo é igual a 52.3% do valor 
total dos bens. Os meses de entrega de bens nesse grupo serão: a primeira entrega no 11º mês, a 
segunda no 16º, a terceira no 20º mês, a quarta no 23º, a quinta no 25º mês, a sexta no 27º 
mês, a sétima no 29º mês e a oitava no 30º mês. Os intervalos de entregas neste grupo serão: o 
primeiro de 5 meses, o segundo de 4 meses o terceiro 3 meses, o quarto de 2 meses, o quinto 
de 2 meses, o sexto de 2 meses e o sétimo de 1 mês. O valor mensal de um repasse do banco 
para a montadora neste grupo será = R$525.000.00, sendo alterado conforme cálculos a seguir, 
com o repasse de etapas acumuladas, alterando sempre para mais ou para menos a cada etapa 
até o fim dos calculos. O intervalo da primeira à última entrega de bens será de 19 meses, que 
vai do 12º ao 30º mês. 
 
    Neste grupo, o funo de reserva tambem será de 10.5% e será repassado mensalmente 
tambem 2% para a administradora. O primeiro lance será no quinto mês, e o segundo será no 
nono mês. O lance total para este grupo será de 11.5%, distribuído também em 8 etapas, sendo 
a primeira igual a 18.2%, a segunda igual a 14.5%, a terceira igual a 12.4% e a quarta 10.6% 
e a quinta de 9.8% a sexta de 9.3%, a sétima de 8.8% e oitava de 8.4%. O valor total dos 
lances será de R$5.240.550.00. A primeira parte será igual a R$3.668.385.00, a segunda parte 
será igual a R$1.572.165.00. O prazo limite para formação do grupo também será de 4 meses 
contados do início da formação do grupo até a realização da assembléia incluindo o prazo de 
carência. Regra para todos os grupos, e para todas as parcerias.  

 
     Iniciaremos também da mesma forma que os cálculos acima, utilizando os recursos captados 
referente ao pagamento do primeiro mês no valor de R$1.526.595.00, que corresponde aos 
3.35% da primeira etapa de amortizações. Trabalharemos também com duas correções 
estipuladas do início da formação do grupo até a realização da assembléia, prazo limite de 4 
meses conforme clausula acima; igual para todos os grupos. Percebe-se nestas demonstrações, 
que todos os grupos do programa foram feitos com os cálculos equivalentes no que diz respeito 
a prazos e créditos, da forma mais viável, para que todos esses detalhes estivessem 100% 
adequados para que todos, incluindo parceiros e clientes, trabalhem totalmente dentro de seus 
limites, e também dentro dos limites do mercado financeiro, observemos que o aumento em 
percentual de lucro de cada grupo corresponde também ao maior número de meses para recebê-
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lo, levando em conta que também trabalharemos com valores bem maiores nos grupos de maior 
prazo, por isso a diferença em percentuais de lucros de um grupo para outro deverá ser 
pequena, desta forma chegaremos à conclusão que todos os benefícios que trazem esse 
programa, não trazem nenhum prejuízo ou desconforto a quem quer que seja. O investimento 
inicial que é parte da taxa de adesão, é de 0.5% do valor total dos bens, é = a R$210.000.000. 
 

INICIAR OS CÁLCULOS 
                        
                        Primeiro percentual = 3.35% = R$1.526.595.00 
 
1) R$ 1.526.595.00 + 210.000.00 + 4% + 4% = 1.878.301,15-DATA DA ASSEMBLÉIA 
2) R$ 1.578.301.15 + 1.526.595.00 = 3.404.896.15 + 4% = 3.541.092.00  
 
                        Novo percentual de arrecadação mensal = 2.9% = R$1.321.530.00 
 
3) R$ 3.541.092.00 + 1.321.530.00 = 4.862.622.00 + 4% = 5.057.126.88 
4) R$ 5.057.126.88 + 1.321.530.00 = 6.378.656.88 + 4% = 6.633.803.32  
 
                        Novo percentual de arrecadação mensal = 2.0% = R$911.400.00 
                                                Primeira parte do lance 70% = R$3.668.385.00 
         
5) R$ 6.633.803.32 + 911.400.00 = 7.545.203.32 + 3.668.385.00 + 4% = 11.662.131.85 
6) R$ 11.662.131.85 + 911.400.00 = 12.573.531.85 + 4% = 13.076.473.12 
 
                        Novo percentual de arrecadação mensal 1.45% = R$ 660.765.00 
 
7) R$ 13.076.473.12 + 660.765.00 = 13.737.238.12 + 4% = 14.286.727.65 
8) R$ 14.286.727.65 + 660.765.00 = 14.947.492.65 + 4% = 15.545.392.36 

 
Novo percentual de amortização mensal = 1.15% = R$ 546.840.00 

                                               Segunda parte do lance = 30% = R$1.572.165.00 
 
9) R$ 15.545.392.36 + 546.840.00 = 16.092.223.36 + 1.572.165.00 + 4% = 18.370.973.25 
10) R$ 18.370.973.25 + 546.840.00 = 18.917.813.25 + 4% = 19.674.525.78 
 

Novo percentual de amortização mensal = 1.0% = R$ 455.700.00 
                                                Inicio da pimeira etapa de entrega de bens 
                                                            Próximo mês um repasse mensal = R$525.000.00. 
  
11) R$ 19.674.525.78 + 455.700.00 – 525.000.00 = 19.605.225.78 + 4% = 20.389.434.81 
12) R$ 20.389.434.81 + 455.700.00 – 525.000.00 = 20.320.134.81 + 4% = 21.132.940.20  
13) R$ 21.132.940.20 + 455.700.00 – 525.000.00 = 21.063.640.20 + 4% = 21.906.185.81 
14) R$ 21.906.185.81 + 455.700.00 – 525.000.00 = 21.836.885.81 + 4% = 22.710.361.24  
15) R$ 22.710.361.24 + 455.700.00 – 525.000.00 = 22.641.061.24 + 4% = 23.546.703.69  
 
                        Inicio da segunda etapa de entrega de bens 
                                                Próximo mês dois repasses mensais = R$1.050.000.00 
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16) R$ 23.546.703.69 + 455.700.00 – 1.050.000.00 = 22.952.403.69 + 4% = 23.870.499.84 
17) R$ 23.870.499.84 + 455.700.00 – 1.050.000.00 = 23.276.199.84 + 4% = 24.207.247.83 
18) R$ 24.207.247.83 + 455.700.00 – 1.050.000.00 = 23.612.947.83 + 4% = 24.557.465.74  
19) R$ 24.557.465.74 + 455.700.00 – 1.050.000.00 = 23.963.165.74 + 4% = 24.921.692.37 
 
                        Início da terceira etapa de entrega de bens  
                                                Próximo mês três repasses mensais = R$1.575.000.00 
                                                  
20) R$ 24.921.692.37 + 455.700.00 – 1.575.000.00 = 23.802.392.37 + 4% = 24.754.488.06 
 
                        Fim do primeiro parcelamento 
                                                Próximo mês dois repasses mensais = R$1.050.000.00  
 
21) R$ 24.754.488.06 + 455.700.00 – 1.050.000.00 = 24.160.188.06 + 4% = 25.126.595.59 
22) R$ 25.126.595.59 + 455.700.00 – 1.050.000.00 = 24.532.295.59 + 4% = 25.513.587.41  
 
                        Início da quarta etapa de entrega de bens 
                                                 Próximo mês três repasses mensais = R$1.575.000.00 
 
23) R$ 25.513.587.41 + 455.700.00 – 1.575.000.00 = 24.394.287.41 + 4% = 25.370.058.91 
24) R$ 25.370.058.91 + 455.700.00 – 1.575.000.00 = 24.250.758.91 + 4% = 25.220.789.26  
 
                        Início da quinta etapa de entrega de bens 
                                                Próximo mês quatro repasses mensais = R$2.100.000.00  
 
25) R$ 25.220.789.26 + 455.700.00 – 2.100.000.00 = 23.576.489.26 + 4% = 25.519.549.83 
 
                        Fim do segundo parcelamento 
                                                Próximo mês três repasses mensais = R$1.575.000.00 
 
26) R$ 25.519.549.83 + 455.700.00 – 1.575.000.00 = 23.400.248.83 + 4% = 24.336.258.79 
 
                        Inicio da sexta etapa de entrega de bens 
                                                Próximo mês quatro epasses mensais = R$2.100.000.00   
 
27) R$ 24.336.258.79 + 455.700.00 – 2.100.000.00 = 22.691.958.79 + 4% = 23.599.637.14  
28) R$ 23.599.637.14 + 455.700.00 – 2.100.000.00 = 21.955.337.14 + 4% = 22.833.550.62 
 
                        Inicio da setima etapa de entrega de bens  
                                                Próximo mês cinco repasses mensais = R$2.625.000.00   
 
29) R$ 22.833.550.62 + 455.700.00 – 2.625.000.00 = 20.664.250.62 + 4% = 21.490.820.64 
 
                        Fim do terceiro parcelamento 
                                            Inicio da oitava etapa de entrega de bens 
                                                    Próximo mês cinco repasses mensais = R$2.625.000.00   
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                        Fazer diluição de parcelas valor de arrecadação mensal = R$ 88.923.80 
 
30) R$ 21.490.820.64 + 88.923.80 – 2.625.000.00 = 18.954.744.44 + 4% = 19.712.934.22 
                         
                        Fim da todas as entregas de bens 
 
31) R$ 19.712.934.22 + 88.923.80 – 2.625.000.00 = 17.176.858.02 + 4% = 17.863.932.34 
32) R$ 17.863.932.34 + 88.923.80 – 2.625.000.00 = 15.327.856.14 + 4% = 15.940.970.39 
 
                        Fim do quarto parcelamento 
                                                Próximo mês quatro repasses mensais = R$2.100.000.00 
 
33) R$ 15.940.970.39 + 88.923.80 – 2.100.000.00 = 13.929.894.19 + 4% = 14.487.089.95  
34) R$ 14.487.089.95 + 88.923.80 – 2.100.000.00 = 12.476.013.75 + 4% = 12.975.054.30  
 
                        Fim do quinto parcelamento 
                                                Próximo mês três repasses mensais = R$1.575.000.00  
 
35) R$ 12.975.054.30 + 88.923.80 – 1.575.000.00 = 11.488.978.10 + 4% = 11.948.537.23  
36) R$ 11.948.537.23 + 88.923.80 – 1.575.000.00 = 10.462.461.03 + 4% = 10.880.959.47 
 
                        Fim do sexto parcelamento 
                                                Próximo mês dois repasses mensais = R$1.050.000.00  
 
37) R$ 10.880.959.47 + 88.923.80 – 1.050.000.00 = 9.919.803.27 + 4% = 10.316.678.60 
38) R$ 10.316.678.60 + 88.923.80 – 1.050.000.00 = 9.355.602.40 + 4% =   9.729.826.50 
 
                        Fim do setimo parcelamento 
                                                Próximo mês um repasse mensal = R$525.000.00 
 
39)R$ 9.729.826.50 + 88.923.80 – 525.000.00 = R$9.293.750.30 = a 22.128%. 
 
                        Fim de todos os parcelamentos de todas as etapas de entrega de bens. 
                                                       Fim de todos os repasses do banco para a fábrica.  
 
    Da mesma forma para todos os grupos, não importando prazo ou crédito encerram-se 
todos os cálculos matemáticos, explicitamente colocados com todos os resultados 100% 
positivos. Todo este conjunto de cálculos traz a certeza de que tudo que foi aqui 
apresentado é o suficiente para constatar a segutança de todos os futuros parceiros.   
 
    Fim de todos os pagamentos do banco para a montadora. Daqui pra frente todo e qualquer 
valor a favor do banco, referente às arrecadações mensais, serão utilizados como correção 
financeira a seu favor sem nenhum repasse para a montadora; somente continuará sendo 
repassado os valores de distribuição de lucros aos demais parceiros, e ao patenteador. 
 
    O percentual apurado neste grupo de 84 meses em favor do banco é = a 22.128% do valor 
total dos bens = R$9.293.750.30 até esta data. Somados aos 45 meses de arrecadação mensal 
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restantes no valor de R$88.923.80 = a R$4.001.571.00 = 9.527%, totaliza R$13.295.321.30 
que corresponde a 31.655% do valor total dos bens no valor de hoje sem nenhuma correção. 
Daqui pra frente o banco terá a seu favor os R$9.293.750.30, mais a arrecadação mensal; e 
estes valores serão capitalizados mês a mês a seu favor, não deixando nenhuma dúvida, que os 
resultados finais serão 100% positivos, com grande lucratividade. Para encontrar o percentual 
do lucro do patenteador é só pegar 100% do total, e deduzir o lucro dos demais parceiros. 
  

DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 
 
  (Parceris para grupos multimarcas)              (Para grupos com administradora da fábrica)  
                                                                           
Para o banco 22.5% sobre 47.7%                       Para o banco 22.5% sobre 47.7%   
Para a montadora 16.5% sobre 47.7%                Para a administradora 43.0% sobre 47.7% 
Para a administradora 29.0% sobre 47.7%         Para a seguradora 17.5% aobre 47.7% 
Para a seguradora 16.0% sobre 47.7% 
 
    Para todos os grupos de 60 a 84 meses, tudo que se refere a: Vantagens, comparações, 
viabilidade, equivalência, divisão de lucros responsabilidades, modernização, lucratividade, 
redução de custos transparêncis, etc; estão no final dos calculos, de forma detalhada e bem 
explicada, para todos os interessados.   
 
    Conforme conclusões desse e de todos os grupos anteriores, mais uma vez fica comprovado 
a equivalência correta para qualquer prazo com percentuais de lucros distribuídos 
adequadamente, levando em conta prazos, valores e todos os requisitos para a constatação de 
resultados corretos. Esta divisão de lucros segundo o patenteador foi feito sobre pesquisas de 
vendas de veículos, de parcelamentos da montadora para a concessionária dos percentuais 
cobrados pelas administradoras, referente à taxa de administração dos grupos convencionais, e 
para as seguradoras foram feitas pesquisas sobre percentuais cobrados dos sistemas de grupos 
convencionais sem valores decrescentes, que já é o suficiente para todas elas trabalharem com 
margem de lucros, sem contar com distribuição de lucros entre parceiros. E por fim, ainda 
temos a divisão dos pagamentos de comissões pagas a prestadores de serviços mais o 
patenteador, dividido para 4 empresas. Chegaremos então à conclusão que todas as empresas 
estão trabalhando com maiores lucros e menores custos, com total segurança, independente do 
prazo de duração do grupo, calculados com todo o cuidado pelo patenteador para tudo ter 
equivalência correta e bons resultados. Tudo isso devido o trabalho ser realizado em parceria e 
com parceiros de total competência, resta aos possiveis parceiros cumprir com sua parte, 
mostrando total transparência e honestidade. Encerra aqui todas as demontrações de cálculos 
Daqui pra frente, trata-se somente de conclusões para o encerramento do programa. 
. 

 
FINAL DOS CÁLCULOS PARA 84 MESES COM CORREÇAO DE 4%. 

 
 
 

 
 

……....................................=........................................ 
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APRESENTAREMOS AGORA OS CÁLCULOS PARA OS PAÍSES COM TAXAS DE 
JUROS MENORES, OU PAÍSES DE PRIMEIRO MUNDO, COM ECONOMIA 

ESTABILIZADA PARA TODOS OS PRAZOS, DE 60 A 84 MESES. 
 

Após a apresentação dos cálculos, seguiremos novamente com as normas. 
 

SERÁ ANEXADO AO PROGRA ATM1 SOMENTE A PARTE DE CÁLCULOS, DEVIDO 
AS NORMAS SEREM AS MESMAS PARA QUALQUER PARTE DO PLANETA, EM 

QUALQUER PAÍS E EM QUALQUER ECONOMIA, 
 
    Conforme observação feita pelo patenteador referente a taxas de juros citado na pagina 24 
do programa ATM1 com correção financeira de 4% praticadas pelos bancos no Brasil, e de 
acordo com informações colhidas e analizadas pelo patenteador, faremos uma comparação para 
encontrarmos a taxa de juros adequada e compativel com os países com taxas juros menores, 
com economia estabilizada, que são os países de primeiro mundo. Baseado nestas informações, 
inclusive até divulgadas em rede de televisão por pessoas renomadas e com certeza com 
autoridade para isso, afirmando que o lucro liquido dos bancos de paises de primeiro mundo é 
aproximadamente de 75% do lucro liquido dos bnncos no Brasil, é que o patenteador teve 
segurança para desenvolver esse programa para esses países. Sendo o lucro luquido dos bancos 
no Brasil em média de 4.0% a 4.5% usaremos a correção dos cálculos de 4.0%, x 75% = 
3.0% somados ao percentual de captação financeira que é aproximadamente 0.7% nesses 
países, chegaremos ao percentual de 3.7% tiramos 10% como margem de risco, e 
encontraremos então 3.33%. Trabalharemos então com o percentual de 3.3% ao mês.  

 
CABEÇALHO E NORMAS DOS GRUPOS PARA TODOS OS PRAZOS E CRÉDITOS 

                      
ESTE CABEÇALHO É USADO PARA QUALQUER TIPO DE BEM, E QUALQUER 

GRUPO DE PARCEIROS 
     

CÁLCULOS COM CORREÇÃO DE 3.3% PARA GRUPOS DE 60 A 84 MESES 
     
    Em primeiro lugar vamos tratar dos prazos e suas formas decrescentes que terão seus 
percentuais de lances e amortizações conforme o tempo de duração do grupo, mas as formas de 
redução de percentuais e valores de acordo com as etapas serão as mesmas para qualquer 
grupo. Também os percentuais de lances diminuirão para cada etapa, das entregas dos bems. 
Significa que, quem for contemplado primeiro, pagará o maior percentual de lance, e quem 
ficar por último, pagará o menor. O fundo de reserva para esses cálculos com correção 
mensal de 3.3% será de 11.5%, e o repasse mensal para a administradora será de 1.5%. 
Sendo assim o fundo de reserva para fazer os cálculos é de 10.0%. 
 
    Em segundo lugar esta regra vale para qualquer variação de crédito, não importando qual o 
tipo de bem que está sendo comercializado; trata-se unicamente de normas e regras, os valores 
só serão apresentadas e definidas após a escolha dos créditos. Para esses países também 
poderão ser usados vários créditos em um só grupo, mas também terão que ter a mesma 
quantidade de contemplação para cada crédito; para as entregas dos bens serem 100% 
compatíveis com o repasse dos bancos para as montadoras nos pagamentos dos créditos. 
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    Em terceiro lugar os bens que serão diversificados na formação dos grupos, também poderão 
ter características e utilidades diferentes, desde que haja garantia de todas as montadoras 
envolvidas no mesmo grupo e compromissos iguais de todas perante os consorciados, perante o 
grupo de parceiros e o patenteador. 
      
    De acordo com o programa apresentado pelo patenteador calculado e recalculado várias 
vezes, para chegar a um ponto satisfatório, inicialmente para esses países de primeiro mundo 
também foram definidos três prazos, e calculados também separadamente esclarecendo todos 
os detalhes. Os valores utilizados para cálculos também foram colocados somente para 
exemplificação, mas poderão ser usados créditos totalmente diferenciados de acordo com 
normas do programa. 
 
    O percentual atingido para fazer diluição de parcelas e divisão de lucros será igual a 54.5% 
para 60 meses, 53.5% para 72 meses e 52.5% para 84 meses. As definições destes percentuais, 
também só serão utilizadas para os parceiros e patenteador, para definir os resultados finais, e a 
distribuição de lucros a cada um, e suas mútuas colaborações e responsabilidades. 
 
    Os percentuais decrescentes serão divididos em cinco etapas para todos os grupos de 60 a 84 
meses, até a primeira entrega de bens, e depois terão percentuais iguais até o término de todas 
as entregas, e após a entrega de todos os bens, o saldo devedor total será dividido pelo restante 
de meses para encerramento do grupo, fazendo diluição de parcelas. 
 
    Percentuais para lances e intervalos de todos os grupos, serão definidos separadamente para 
cada prazo de 60 a 84 meses, começando por 60 meses. Para esses países também serão 
elaborados planos de maior duração, de acordo com a absorção do programa no mercado 
financeiro, para isso o patenteador resguarda todos os direitos, já tendo para isso novos 
cálculos, mas somente serão acrescidos no programa segundo a adequação necessária. 
   
    Para estes países ao contrário dos calculos com correção de 4%, aqui será de 3.3% ao 
mês, e será repassado 1% inicialmente para o banco, proveniente da taxa de adesão. 
     
    Para estes cálculos de países de primeiro mundo, também serão entregues alguns créditos 
antes da data estipulada no programa para entrega de bens, de acordo com prazos de duração de 
cada grupo, da setuinte forma: 
 
    Para prazos de 60 meses será nos seguintes meses: 
Do 6º ao 8º mês 3 entregas a cada mês, do 9º ao 10º 4 entregas a cada mês. Total 17 béns.  
 
    Para prazos de 72 meses será nos seguintes meses: 
Do 6º ao 7º mês 4 entregas a cada mês, do 8º ao 10º  4 entregas a cada mês. Total 20 béns.   
 
Para prazos de 84 meses, será da seguinte forma:  
Do 6º ao 7º mês, 4 entregas a cada mês, do 8º ao 10º 5 entregas a cada mês. Total 23 béns.  
     
    Estes bens entregues, não gerará nenhum repasse do banco para a fábrica, ficando estes 
valores a ser repassados para a fábrica, a partir do primeiro mês estipulado para cada prazo, que 
para todos os grupos de 60 a 84 meses será no 11º mês. 
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INÍCIO DOS CÁLCULOS PARA 60 MESES 300 CLIENTES 

 
 

DEFINIÇÃO DAS ETAPAS E PERCENTUAIS DECRESCENTES 
 

Aqui despensaremos a cifra, por ser vários países, e varias moedas; usaremos XX. 
     
A primeira etapa será de 2 meses, percentual de amortização 3.7%, valor = a xx427.350.00, a 
segunda de 2 meses com percentual de amortização igual a 3.2%, valor = a xx369.600.00,  a 
terceira de 2 meses, percentual igual a 2.2% valor = a xx254.100.00, a quarta de 2 meses e 
percentual igual a 1.75%, valor = a xx196.350.00, a quinta de 2 meses com percentual igual a 
1.4%, valor = a xx161.700.00, a sexta de 14 meses  que é apartir do primeiro mês de entrega 
dos bens, que vai do 11º ao 25º mês, de 1.35%, valor = a xx155.925.00. Após atingir o 
percentual de 54.5%, que é o percentual atingido para fazer a diluição das parcelas, o valor de 
arrecadação mensal do banco é = a xx35.035.00. Para grupos de 60 meses a diluição de 
parcelas iniciará no vigésimo quinto mês.  
 
    O valor total dos lances somados do primeiro ao último dividido por 8 será = 11.2%, sendo 
a primeira etapa 17.8%, a segunda 14.2%, a terceira 11.8% e a quarta 10.7%, a quinta 9.8.%, 
a sexta 8.9%, a sétima 8.4%, e a oitava 8.0%.  Lembremos que quando se tratar de valores 
para cálculos acrescentaremos o fundo de reserva, 11.5% - 1.5% = 10%.  
 
    Valor do lance é = xx1.293.600.00, sendo a primeira parte no valor de xx905.520.00 e a 
segunda no valor de xx388.080.00. Primeiro lance = a 70%, e o segundo = a 30%. Para todos 
os grupos de 60 a 84 meses o primeiro lance será pago no quarto mês, no mínimo três dias 
antes do vencimento da parcela, e o segundo da mesma forma no nono mês.  
 
    Os intervalos de uma contemplação para outra para 60 meses serão da seguinte forma: da 
primeira para a segunda 4 meses, da segunda para a terceira 3 meses, da terceira para a quarta 3 
meses, e da quarta para aquinta 2 meses, da quinta para a sexta 1 mês, da sexta para a sétima 1 
mês e da sétima para a oitava 1 mês.  
 
    Meses de entrega dos bens: Primeira entrega com 11 meses, segunda com 15 meses, terceira 
com 18 meses, quarta com 21 meses, a quinta com 23 meses, a sexta com 24 meses, a sétima 
com 25 meses e a oitava com 26 meses. Intervalo da primeira a ultima entrega de bens = a 15 
meses, Este período começa no 12º mes e encerra no 26º mês.  
 
    Prazo limite para formação do grupo, 4 meses, do início da formação até a data da 
assembléia. Regra única para todos os grupos. (Já incluso o prazo de carência.)    

 
    Iniciaremos da mesma forma que os cálculos acima, utilizando os recursos captados 
referente ao pagamento do primeiro mês, no valor de xx427.350.00 que corresponde aos 3.7% 
da primeira etapa de amortização, já somado aos 10.0% do fundo de reserva. Trabalharemos 
também com 2 correções estipuladas do início da formação do grupo até a data da assembléia. 
Lembrando que será repassado 1% inicialmente para o banco proveniente da taxa de adesão. 
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CRÉDITO PARA BASE DE CÁLCULO xx 35.000,00 
 

Oito etapas de entregas de bens. 1ª no 11° mês, última no 26º mês.  
1° lance no 4° mês, 2° lance no 9° mês,   
Valor total do lance = xx1.293.600.00 = 11.2% 
Valor do 1º lance = xx 905.520.00  
Valor do 2º lance = xx 388.080.00 
1ª amortização mensal = 3.7% = xx427.350.00 
2º amortização mensal = 3.2% = xx369.600.00 
3º amortização mensal = 2.2% = xx254.100.00 
4º amortização mensal = 1.7% = xx196.350.00 
5º amortização mensal = 1.4% = xx161.700.00 
6ª Durante as entregas = 1,35% = xx155.925.00 
7ª Após diluição = xx35.035.00.  

 
INICIAR OS CÁLCILOS.  

 
                        Primeira amortização mensal = a 3.7% = a xx427.350.00 
 
1° xx 427.350.00 + 105.000,00 + 3,3% + 3.3% = 568.064.83 – DATA DA ASSEMBLEIA  
2° xx 568.064.83 + 427.350.00 = 995.414.83 + 3,3% = 1.028.263.52 
 
                        Próximo percentual mensal = 3,2% = xx369.600,00  
 
3° xx 1.028.263.52 + 369.600.00 = 1.397.863.52 + 3,3% = 1.443.993.02  
 
                        Próximo mês 1ª parte do lance = xx905.520.00  
 
4° xx 1.443.993.02 + 369.600.00 + 905.520.00 = 2.719.113.02 + 3,3% = 2.808.843.75 
 
                        Próximo percentual mensal = 2,2% = xx254.100.00 
 
5° xx 2.808.843.75 + 254.100.00 = 3.062.943.75 + 3,3% = 3.164.020.90 
 
                        Primeira entrega de bens sem geração de repasses mensais, do 6º ao 10° mês 
 
6° xx 3.164.020.90 + 254.100.00 = 3.418.120.90 + 3,3% = 3.530.918.89 
 
                        Próximo percentual mensal = 1,7% = xx196.350.00 
 
7° xx 3.530.918.89 + 196.350.00 = 3.727.268.89 + 3,3% = 3.850.268.76 
     
8° xx 3.850.268.76 + 196.350.00 = 4.046.618.76 + 3,3% = 4.180.157.18  
 
                        Próximo percentual mensal = 1.4% = xx161.700,00    
                                                Próximo mês 2ª parte do lance = xx388.080.00 
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9° xx 4.180.157.18 + 161.700.00 + 388.080.00 = 4.729.937.18 + 3,3% = 4.886.025.11 
10° xx 4.88.025.11 + 161.700.00 = 5.047.725.11 + 3,3% = 5.214.300.35 
 
                        Próximo percentual mensal = 1,35% = xx155.925.00 
                                                Próximo mês 1ª etapa de entrega de bens.  
                        Proxo mês 1 repasse repasse mensal = xx93.750.00 
 
    No próximo mês será a primeira etapa de entrega de bens. O prazo de pagamento dos bancos 
para as fábricas, conforme cálculos do programa será dividido em 14 vezes, sendo uma entrada 
e mais 13 parcelas. Para encontarmos o valor a ser repassado às fábricas, utilizaremos apenas 
valores de bens sem nenhum adicional. O valor total de bens deste grupo é = xx10.500.000.00, 
sendo 300 clientes com créditos de xx35.000.00, vamos utilizar os xx10.5000.000.00 divididos 
em 14 parcelas e encontraremos o valor de xx750.000.00; dividido por 8 que são as 8 etapas, 
encontraremos o valor de xx93.750.00. Este é o valor mensal do banco para as montadoras 
equivalente a um repase, que mudará de acordo com andamento dos cálculos. 
 
11° xx 5.214.300.35 + 155.925.00 – 93.750,00 = 5.176.475.35 + 3,3% = 5.450.599.04 
12° xx 5.450.599.04 + 155.925.00 – 93.750,00 = 5.512.475.35 + 3,3% = 5.694.695.58  
13° xx 5.694.695.58 + 155.925.00 – 93.750,00 = 5.756.870.58 + 3,3% = 5.946.847.31 
14° xx 5.946.847.31 + 155.925.00 – 93.750,00 = 6.009.022.31 + 3,3% = 6.207.320.05 
 
                         Inicio da segunda etapa de entrega de bens.  
                                                 Próximo mês dois repasses mensais xx187.500,00 
 
15° xx 6.207.320.05 + 155.925.00 – 187.500,00 = 6.175.745.05 + 3,3% = 6.379.544.64  
16° xx 6.379.544.63 + 155.925.00 – 187.500,00 = 6.347.969.64 + 3,3% = 6.557.452.63  
17° xx 6.557.452.63 + 155.925.00 – 187.500,00 = 6.525.877.63 + 3,3% = 6.741.231.60  
     
                         Inicio da terceira etapa de entrega de bens. 
                                                 Proximo mes três repasses mensais = xx281.250,00 
 
18° xx 6.741.231.60 + 155.925.00 – 281.250,00 = 6.615.906.60 + 3,3% = 6.834.231.51  
19° xx 6.834.231.51 + 155.925.00 – 281.250,00 = 6.708.906.51 + 3,3% = 6.930.300.43  
20° xx 6.930.300.43 + 155.925.00 – 281.250,00 = 6.804.975.43 + 3,3% = 7.029.539.62 
     
                         Inicio da quarta etapa de entrega bens. 
                                                 Próximo mês quatro repasses mensais = xx375.000,00 
 
21º xx 7.029.539.62 + 155.925.00 – 375.000,00 = 6.810.464.62 + 3.3% = 7.035.209.95  
22º xx 7.035.209.95 + 155.925.00 – 375.000,00 = 6.816.134.95 + 3.3% = 7.041.067.40  
     
                        Inicio da quinta etapa de entrega de bens.  
                                                Próximo mês cinco repasses mensais = xx468.750,00 
 
23° xx 7.041.067.40 + 155.925.00 – 468.750,00 = 6.728.242.40 + 3,3% = 6.950.274.40 
 
                        Inicio da sexta etapa de entrega de bens.  
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                                                Próximo mês seis repasses mensais = xx562.500,00 
 
24° xx 7.950.274.40 + 155.925.00 – 562.500,00 = 6.543.699.40 + 3,3% = 6.759.641.48 
                         
                        Fim do primeiro parcelamento  
                                    Inicio da setima etapa de entrega de bens.  
                                                Próximo mês seis repasses = xx562.500,00 
                        Fazer diluição de parcelas, novo valor de arrecadação mensal =xx35.936,38 
 
    Atinge-se o pagamento dos 54.5% calculados de acordo com o programa para iniciar a 
diluição de parcelas e a distribuição de lucros. O valor restante em percentual para quitação do 
grupo é = 45.5%. Na divisão dos lucros, o percentual destinado ao banco é = 24% da 
arrecadação mensal que é = xx35.035.00. Este é o seu lucro líquido mensal das parcelas a 
vencer. A arrecadação mensal total é de xx145.997.17. Tirando os xx35.936.38 do banco, o 
restante será o lucro mensal dos demais parceiros mais o patenteador = a xx102.357.37      
 
25° xx 6.759.641.48 + 35.035.00 – 562.500,00 = 6.232.176.48 + 3,3% = 6.437.838.30 
 
                        Inicio da oitava etapa de entrega de bens.  
                                                Próximo mês sete repasses mensais = xx656.250,00 
 
26° xx 6.437.838.30 + 35.035.00 – 656.250,00 = 5.816.623.30 + 3,3% = 6.008.571.87  
 
                        Fim de todas as entregas de bens. 
     
27° xx 6.008.571.87 + 35.035.00 – 656.250,00 = 5.387.356.87 + 3,3% = 5.565.139.64  
28° xx 5.565.139.64 + 35.035.00 – 656.250,00 = 4.943.924.64 + 3,3% = 5.107.074.16 
 
                        Fim do segundo parcelamento.  
                                                Próximo mês seis repasses mensais = xx562.500,00                      
 
29° xx 5.107.074.16 + 35.035.00 – 562.500,00 = 4.579.609.16 + 3,3% = 4.730.736.26 
30° xx 4.730.736.26 + 35.035.00 – 562.500,00 = 4.203.271.26 + 3,3% = 4.341.979.21  
31° xx 4.341.979.21 + 35.035.00 – 562.500,00 = 3.814.514.21 + 3,3% = 3.940.393.18  
  
                        Fim do terceiro parcelamento  
                                                Próximo mês cinco repasses mensais = xx468.750,00 
 
32° xx 3.940.393.18 + 35.035.00 – 468.750,00 = 3.506.678.18 + 3,3% = 3.622.398.56  
33° xx 3.622.398.56 + 35.035.00 – 468.750,00 = 3.188.683.56 + 3,3% = 3.293.910.12  
34° xx 3.293.910.12 + 35.035.00 – 468.750,00 = 2.860.195.12 + 3,3% = 2.954.581.56  
                         
                        Fim do quarto parcelamento.  
                                                Próximo mês quatro repasses mensais = xx375.000.00 
 
35° xx 2.954.581.56 + 35.035.00 – 375.000.00 = 2.614.616.56 + 3,3% = 2.700.898.90 
36° xx 2.700.898.90 + 35.035.00 – 375.000.00 = 2.360.933.90 + 3,3% = 2.438.844.72 
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                        Fim do quinto parcelamento. 
                                                Próximo mês três repasses mensais = xx281.250.00 
 
37° xx 2.438.844.72 + 35.035.00 – 281.250.00 = 2.192.629.72 + 3,3% = 2.264.986.50 
    
                        Fim do sexto parcelamento. 
                                                Próximo mês dois repasses mensais = xx187.500.00 
 
38° xx 2.264.986.50 + 35.035.00 – 187.500.00 = 2.112.521.50 + 3,3% = 2.182.234.71 
 
                        Fim do setimo parcelamento.  
                                                Próximo mês um repasse mensal = xx93.750.00 
 
39° xx 2.182.234.71 + 35.035.00 – 93.750.00 = xx2.123.519.71 = 20.22%.  
 
                        Fim de todos os parcelamentos de todas as etapas de entrega de bens. 
 
    Fim de todos os pagamentos do banco para a montadora. Daqui pra frente todo e qualquer 
valor a favor do banco, referente as arrecadação mensal será utilizado como correção financeira 
a seu favor, sem nenhum valor a ser repassado para a montadora; serão repassados somente os 
valores de distribuição dos lucros aos demais parceiros mais o patenteador. 
 
    O percentual apurado neste grupo de 60 meses a favor do banco, até aqui é = 20.22% do 
valor total dos bens; somados aos 21 meses de arrecadação mensal a seu favor = a xx 
35.035.00, totaliza xx735.735.00 correspondente a 7.0% no valor total dos bens no dia de hoje 
sem nenhuma correção; somados aos 20.22% totaliza 27.22%. Não foi acrescentada nenhuma 
correção que daqui pra frente o banco terá a seu favor com a capitalizaçao, os xx 2.123.519.71, 
mais a arrecadação mensal. Para saber o resltado final em favor do banco é só contabilizar mês 
a mês. Para saber o percentual do patenteador é só subtrair o valor dos demais parceiros. 
 

 
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 

 
        (Parceria para grupos multimarcas)              (para grupos com administração de fábrica)           

     
Para o banco 24% sobre 45.5%                        para o banco 24% sobre 45.5%  
Para a montadora 16.5% sobre 45.5%                 para a administradora 42.5% sobre 45.5% 
Para a administradora 29.0% sobre 45.5%          para a seguradora 17.0% sobre 45.5%  
Para a seguradora 16.0% sobre 45.5% 

 
 
 
 

FIM DOS CÁLCULOS PARA 60 MESES COM CORREÇÃO DE 3.3%. 
 

...................................=................................... 
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NÍCIO DOS CÁLCULOS PARA PLANOS DE 72 MESES 360 CLIENTES 
 
 

DEFINIÇÃO DAS ETAPAS E PERCENTUAIS DECRESCENTES 
 
     
    Iniciaremos como em outros prazos pela definição das etapas. A primeira etapa terá duração 
de 2 meses, percentual de amortização de 3.5%, valor = a xx554.400.00, a segunda  também 3 
meses, percentual = a 3.0%, valor = a xx475.200.00 a terceira de  2 meses, percentual = a 
2.1%, valor = a xx332.640.00 a quarta de 2 meses, percentual = a 1.5%, valor = a 
xx237.600.00 a quinta de 2 meses, percentual = 1.25%,  valor = xx198.000.00, a sexta de 17 
meses, que é o prazo de duração de entrega dos bens, com percentual igual a 1.15%, valor = a 
xx182.160.00. Após o término de todas as entregas, fazer a diluição de parcelas e distribuição 
de lucros; neste grupo de 72 meses, o valor líquido em favor do banco resultante da 
arrecadação mensal será de xx39.283.200. O percentual atingido para fazer a distribuição dos 
lucros neste grupo é = a 53.5%.  
 
    Os intervalos de entregas neste grupo também serão como o grupo de 60 meses, mas com 
prazos diferentes: O primeiro intervalo será de 5 meses, o segundo de 4 meses, o terceiro 3 
meses, o quarto 2 meses, o quinto  de 1 mês, o sexto de 1 mês, e o sétimo de 1 mês. Os meses 
de entregas dos bens serão os seguintes: Primeira entrega com 11 meses, a segunda com 16 
meses, a terceira com 20 meses, a quarta com 23 meses, a quinta com 25 meses, a sexta com 
26 meses, a sétima com 27 meses, e a oitava com 28 meses. 
 
    O valor de um repasse mensal do banco para a fábrica neste grupo será = xx128.571,43 
sendo alterado conforme os cálculos, de etapas acumuladas. O intervalo da primeira à última 
entrega será de 17 meses, que vai do 12º ao 28º mês. 
 
    Neste grupo o primeiro lance também será no quarto mês, e o segundo no nono mês. O 
lance total para este grupo será de 11.25%, distribuído também em 8 parcelas, sendo a 
primeira igual a 17.5%, a segunda igual a 14.2%, a terceira igual a 11.4%, a quarta 10.6%, 
quinta de 9.8%, a sexta de 9.3%, a sétima de 8.8%, e a oitava de 8.4%.  
 
    O prazo limite para formação do grupo também será o mesmo 4 meses, (já incluso 
prazo de carência,) contados do início da formação do grupo até a realização da 
assembléia. 

 
    Iniciaremos também da mesma forma que os cálculos acima, utilizando os recursos captados 
referente ao pagamento do primeiro mês no valor de xx554.400.00 que corresponde aos 3.5% 
da primeira etapa de amortizações, já somados aos 10% do fundo de reserva.  
 
    Trabalharemos também com duas correções estipuladas do início da formação do grupo até 
a data da assembléia, conforme cláusula acima; para todos os grupos, e ao invés de 0,5% 
repassado inicialmente para reforço do caixa inicial do banco, será repassado 1%, também 
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provenientes da taxa de adesão, nesse caso a administradora receberá inicialmente somente 
1.0%, e no decorrer do grupo, receberá 1.5%. 

 
 

CRÉDITO USADO PARA BASE DE CALCULOS. xx40.000.00 
 
Oito etapas de entregas de bem. 1ª no 11º mês, última no 28º mês.  
1° lance no 4° mês, 2° lance no 9° mês,  
Valor total do lance = xx1.782.000.00 
Valor do 1º lance = xx1.247.400.00 
Valor do 2º lance = xx534.600.00 
1ª amortização mensal = 3.5% = xx554.400.00 
2ª amortização mensal = 3.0% = xx475.200.00 
3ª amortização mensal = 2.1% = xx332.640.00 
4ª amortização mensal = 1.5% = xx237.600.00  
5ª amortização mensal = 1.25% = xx198.000.00 
6ª Durante entregas = 1,15% por 16 meses = xx182.160.00 
7ª Após diluição = xx39.283.20. 
  

 
INICIAR OS CÁLCULOS 

 
                       Primeira amortização mrnsal = a 3.5% = xx554.400.00 
 
1º xx 554.400.00 + 144.000.00 + 3.3% + 3.3% = 745.254.96 – DATA DA ASSEMBLÉIA.  
2º xx 745.254.96 + 554.400.00 = 1.296.654.96 + 3.3% = 1.342.543.57 
 
                        Próximo percentual mensal = 3.0% = xx475.200.00 
 
3º xx 1.342.543.57 + 475.200.00 = 1.817.743.57 + 3.3% = 1.877.729.1  
     
                        Próximo mês primeira parte do lance = xx1.247.400.00 
 
4º xx 1.877.729.11 + 475.200.00 + 1.247.400.00 = 3.600.329.11 + 3.3% = 3.719.139.97 
 
                        Próximo percentual mensal = 2.1% = xx332.640.00 
 
5º xx 3.719.139.97 + 332.640.00 = 4.051.779.97 + 3.3% = 4.185.488.71  
 
                        Proximo mês 1ª entrega de bens sem repasses mensais, do 6º ao 10º mes.  
 
6º xx 4.185.488.71 + 332.640.00 = 4.518.128.71 + 3.3% = 4.667.226.95  
 
                        Próximo percentual mensal = 1.5% = xx237.600.00. 
 
7º xx 4.667.226.96 + 237.600.00 = 4.904.826.96 + 3.3% = 5.066.686.25  
8º xx 5.066.686.25 + 237.600.00 = 5.304.286.25 + 3.3% = 5.479.237.69  
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                        Próximo percentual mensal = 1.25% = xx198.000.00. 
                                     Próximo mês segumda parte do lance = xx534.600.00   
 
9º xx 5.479.237.69 + 198.000.00 + 534.600.00 = 6.211.927.69 + 3.3% = 6.416.921.31  
10º xx 6.416.921.31 + 198.000.00 = 6.614.921.31 + 3.3% = 6.833.213.71 
 
                        Próximo percentual mensal = 1.15% = xx182.160.00 
                                                Próximo mês primeira etapa de entrga de bens. 
                                                            Próximo mês um repasse mensal = xx128.571.43 
 
    No próximo mês será a primeira etapa de entrega de bens. Os prazos de pagamentos dos 
bancos para as fábricas, conforme os cálculos do programa serão divididos em 14 vezes, sendo 
uma entrada e mais 13 parcelas. Para encontarmos o valor a ser repassado às fábricas, 
utilizaremos apenas valores de bens sem nenhum adicional. O valor total de bens deste grupo é 
= a xx14.400.000.00, sendo 360 clientes com créditos de xx40.000.00. Vamos utilizar os 
xx14.400.000.00 divididos em 14 parcelas e encontraremos o valor de xx1.028.571.43, 
dividido por 8 que são as 8 etapas, encontraremos o valor de xx128.571.43 este é o valor 
mensal a ser repassado do banco para as montadoras equivalente um repase, que mudará de 
acordo com andamento dos cálculos.    
 
11º xx 6.833.213.71 + 182.160.00 – 128.571.43 = 6.886.802.28 + 3.3% = 7.114.066.76   
12º xx 7.114.066.76 + 182.160.00 – 128.571.43 = 7.167.655.33 + 3.3% = 7.404.187.95 
13º xx 7.404.187.95 + 182.160.00 – 128.571.43 = 7.455.776.52 + 3.3% = 7.703.883.15  
14º xx 7.703.883.15 + 182.160.00 – 128.571.43 = 7.757.471.72 + 3.3% = 8.013.468.28  
15º xx 8.013.468.28 + 182.160.00 – 128.571.43 = 8.067.056.85 + 3.3% = 8.333.269.73  
     
                        Inicio da segunda etapa de entrega de bens  
                                                Próximo mês dois repasses mensais = xx257.142.86 
           
16º xx 8.333.269.73 + 182.160.00 – 257.142.86 = 8.258.286.87 + 3.3% = 8.530.810.34 
17º xx 8.530.810.34 + 182.160.00 – 257.142.86 = 8.455.827.48 + 3.3% = 8.734.869.79 
18º xx 8.734.869.79 + 182.160.00 – 257.142.86 = 8.659.886.93 + 3.3% = 8.945.663.20  
19º xx 8.945.663.20 + 182.160.00 – 257.142.86 = 8.870.680.34 + 3.3% = 9.163.412.79 
     
                        Inicio da terceira etapa de entrega de bens 
                                                Próximo mês três repasses mensais = xx385.714.29 
 
20º xx 9.163.412.79 + 182.160.00 – 385.714.29 = 8.959.858.50 + 3.3% = 9.255.533.83  
21º xx 9.255.533.83 + 182.160.00 – 385.714.29 = 9.051.979.54 + 3.3% = 9.350.694.86 
22º xx 9.350.694.86 + 182.160.00 – 385.714.29 = 9.147.140.57 + 3.3% = 9.448.996.21  
 
                        Inicio da quarta etapa de entrega de bens 
                                                Próximo mês quatro repasses mensais = xx514.282.72   
 
23º xx 9.448.996.21 + 182.160.00 – 514.282.72 = 9.116.873.49 + 3.3% = 9.417.730.31  
24º xx 9.417.996.32 + 182.160.00 – 514.282.72 = 9.085.607.58 + 3.3% = 9.385.432.63 
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                        Fim do primeiro parcelamento 
                                                Inicio da quinta etapa de entrega de bens 
                                                            Próximo mes quatro repasses mensais = xx642.857.15 
 
25º xx 9.385.432.63 + 182.160.00 – 514.285.72 = 9.053.309.91 + 3.3% = 9.352.069.14 
 
                        Inicio da sexta etapa de entrega de bens 
                                                Próximo mês cinco repasses mensais = xx642.857.15 
    
26º xx 9.352.069.14 + 182.160.00 – 642.857.15 = 8.891.371.99 + 3.3% = 9.184.787.26  
                        Inicio da sétima etapa de entrega de bens 
                                                Próximo mês seis repasses mensais = xx771.428.58  
 
27º xx 9.184.784.06 + 182.160.00 – 771.428.58 = 8.595.518.68 + 3.3% = 8.879. 170.80  
 
                        Inicio da oitava etapa de entrega de bens 
                                                Próximo mes sete repasses mensais = xx900.000.00 
                        Fazer diluição de parcelas, novo valor de arrecadação mensal =xx39.283.20 
 
28º xx 8.879.170.80 + 39.283.20 – 900.000.00 = 8.018.454.00 + 3.3% = 8.283.062.98  
                         
                        Fim de todas as entregas de bens aos consorciados. 
 
29º xx 8.283.062.98 + 39.283.20 – 900.000.00 = 7.422.346.18 + 3.3% = 7.667.283.60  
 
                        Fim do segundo parcelamento 
                                                Próximo mês seis repasses mensais = xx771.428.58  
 
30º xx 7.667.283.60 + 39.283.20 – 771.428.58 = 6.935.138.22 + 3.3% = 7.163.997.80  
31º xx 7.163.997.80 + 39.283.20 – 771.428.58 = 6.431.852.41 + 3.3% = 6.644.103.53  
32º xx 6.644.103.53 + 39.283.20 – 771.428.58 = 5.911.958.16 + 3.3% = 6.107.052.78  
33º xx 6.107.052.78 + 39.283.20 – 771.428.58 = 5.374.907.39 + 3.3% = 5.552.279.34 
 
                        Fim do terceiro parcelamento  
                                                Próximo mês cinco repasses mensais = xx642.857.15 
 
34º xx 5.552.279.34 + 39.283.20 – 642.857,15 = 4.948.705.39 + 3,3% = 5.112.012.67  
35° xx 5.112.012.67 + 39.283.20 – 642.857,15 = 4.508.438.72 + 3,3% = 4.657.217.20  
36° xx 4.657.217.20 + 39.283.20 – 642.857,15 = 4.053.643.24 + 3,3% = 4.187.413.47  
     
                        Fim do quarto parcelamento  
                                                Próximo mês quatro repasses mensais = xx514.258,72 
 
37° xx 4.187.413.47 + 39.283.20 – 514.282,72 = 3.712.413.95 + 3,3% = 3.834.923.61  
38° xx 3.834.923.61 + 39.283.20 – 514.282,72 = 3.359.924.09 + 3,3% = 3.470.801.59  
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                        Fim do quinto parcelamento  
                                                Próximo mês três repasses mensais = xx385.714,29 
 
39° xx 3.470.801.59 + 39.283.20 – 385.714,29 = 3.124.370.50 + 3,3% = 3.227.474.72 
 
                        Fim do sexto parcelamento  
                                                Próximo mês dois repasses mensais = xx257.142,86 
 
40° xx 3.227.474.72 + 39.283.20 – 257.142,86 = 3.009.615.06 + 3,3% = 3.108.932.36  
 
                        Fim do sétimo parcelamento  
                                                Próximo mês um repasse mensal = xx128.571,43 
 
41° xx 3.108.932.36 + 39.283.20 – 128.571,43 = xx3.019.644.13 = 20.97%. 
 
                        Fim de todos os parcelamentos de todas as etapas de entrega de bens. 
 
    Fim de todos os pagamentos do banco para a montadora. Daqui pra frente todo e qualquer 
valor a favor do banco, referente à arrecadação mensal será utilizado como correção financeira, 
sem nenhum valor a ser repassado para a montadora; somente serão repassados os valores de 
distribuição dos lucros aos demais parceiros mais o patenteador. 
 
    O percentual apurado neste grupo de 72 meses em favor do banco é = 20.97% do valor total 
dos bens = xx3.020.155.13 até esta data. Somados aos 31 meses de arrecadação mensal 
restantes no valor de xx39.283.20 que é = xx1.217.779.20 = 8.457% totaliza xx 4.237.934.33 
que corresponde a 29.43% do valor total dos bens, no valor de hoje, sem correção. Daqui pra 
frente o banco terá a seu favor os xx3.019.644.13, para fazer a correção financerira, mais a 
arrecadação mensal até o fim do grupo, dando a ele a certeza de resultados positivos. Para 
encontrar o percentual do patenteador é só deduzir o percentual dos demais parceiros. 

 
 

DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 
 
     (Parceria para grupos multimarcas)          (Para grupos com administração de fábrica) 
 
Para o banco 24% sobre 46.5%                            Para o banco 24% sobre 46.5.%  
Para a montadora 16,5% sobre 46.5%                  Para a adminisradora 42.5% sobre 46.5% 
Para a administradora 29.0% sobre 46.5%           Para a seguradora 17.0% sobre 46.5% 
Para a seguradora 16.0% sobre 46.5% 
 
     

 
FINAL DOS CÁLCULOS PARA 72 MESES COM CORREÇÃO DE 3.3%. 

 
 
 

...................................=................................... 
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INÍCIO DOS CÁLCULOS PARA 84 MESES E 420 CLIENTES 
 
 

DEFINIÇÃO DAS ETAPAS E PERCENTUAIS DECRESCENTES 
 
     
    Iniciaremos como em outros prazos pela definição das etapas. A primeira etapa terá duração 
de 2 meses, percentual de amortização de 3.4%, valor = a xx942.480.00, a segunda também de 
2 meses, percentual = a 2.95%, valor = a xx817.740.00, a terceira de 2 meses, percentual = a 
2.0%, valor = a xx554.400.00, a quarta de 2 meses, percentual = a 1.4%, valor = a 
xx388.080.00, a quinta de 2 meses percentual = a 1.2%, valor = a xx332.640.00, a sesta terá 19 
meses, que é o prazo de duração de entrega dos bens com percentual igual a 1.0%, valor igual 
a xx277.200.00. Após o término de todas as entregas, fazer a diluição de parcelas e distribuição 
de lucros; neste grupo de 84 meses, o valor líquido em favor do banco resultante da 
arrecadação mensal será de xx57.455.00.   
 
    O percentual atingido para fazer a diluição de parcelas neste grupo é igual a 52.5.% do valor 
total dos bens. Os intervalos de entregas neste grupo tambem serão sete, sendo o primeiro de 5 
meses, o segundo de 4 meses o terceiro 4 meses, e quarto de 2 meses, o quinto de 2 meses, o 
sexto de 1 mês, o setimo de 1 mês.  
 
    Os meses de entregas dos bens serão o seguinte: primeira entrega com 11 meses, segunda 
com 16 meses, terceira com 20 meses, a quarta com 24 meses, a quinta com 26 meses, a sexta 
com 28 meses, a setima com 29 meses e a oitava com 30 meses.  
 
    O valor mensal de um repasse do banco para a montadora neste grupo será = a 
xx225.000.00.00, sendo alterado conforme cálculos a seguir, com os repasses de etapas 
acumuladas, alterando sempre para mais ou para menos a cada etapa, até o fim dos calculos. 
 
    Neste grupo, o primeiro lance também será no quarto mês, e o segundo lance será no nono 
mês. O lance total para este grupo será de 11.6%, distribuído também em 8 etapas, sendo a 
primeira igual a 18.4%, a segunda igual a 14.7%, a terceira igual a 12.5% e a quarta 11.0% e 
a quinta de 10.1%, a sexta de 9.3%, a setima de 8.6% e a oitava de 8.2%. O valor total dos 
lances será de xx3.215.520.00. A primeira parte será igual a xx2.250.864.00, e a segunda parte 
será igual a xx964.656.00.  
 
    O prazo limite para formação do grupo também será de 4 meses contados do início da 
formação do grupo até a realização da assembléia. Regra para todos os grupos, e para 
todas as parcerias.  

 
    Iniciaremos também da mesma forma que os cálculos acima, utilizando os recursos captados 
referente ao pagamento do primeiro mês no valor de xx942.480.00, que corresponde aos 3.40% 
da primeira etapa de amortizações, já somados aos 10% do fundo de reserva. Trabalharemos 
também com duas correções estipuladas do início da formação do grupo até a realização da 
assembléia, conforme regra acima; igual para todos os grupos. Percebe-se nestas 
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demonstrações, que todos os grupos do programa foram feitos com os cálculos equivalentes no 
que diz respeito a prazos e créditos, da forma mais viável para que todos esses detalhes 
estivessem 100% adequados, para que todos, incluindo parceiros e clientes, trabalhem 
totalmente dentro de seus limites, e também dentro dos limites do mercado financeiro. 
Observemos que o aumento em percentual de lucro de cada grupo corresponde também ao 
maior número de meses para recebê-lo, levando em conta que também trabalharemos com 
valores bem maiores nos grupos de maior prazo, por isso a diferença em percentuais de lucros 
de um grupo para outro deverá ser pequena, desta forma chegaremos à conclusão que todos os 
benefícios que trazem este programa, não trazem nenhum prejuízo ou desconforto a quem quer 
que seja. 
 

CRÉDITO PARA BASE DE CÁLCULO = xx60.000,00 
 
Oito etapas de entregas de bem. Primeira no 11º mês, última no 30º mês.  
1° lance no 4° mês, 2° lance no 9° mês,  
Valor total do lance = xx3.215.520.00 
Valor do 1º lance = xx 2.250.864.00 
Valor do 2º lance = xx 964.656.00 
1ª amortização mensal = 3.4% = xx942.480.00 
2ª amortização = 2.95% = xx817.740.00 
3ª amortização l = 2.0% = xx 554.400.00 
4ª amortização = 1.4% = xx 388.080.00 
5ª amortização = 1.2% = xx 332.640.00 
6ª amortização Durante entregas = 1.0% = xx277.200.00 
7ª Após diluilção = xx57.455.00 
 

 
INICIAR OS CALCULOS. 

 
                        Primeito percentual mensal = 3.4% = xx942.480.00 
 
1° xx 942.480.00 + 252.000.00 + 3,3% +3,3% = 1.274.616.47 – DATA DA ASSEMBLÉIA 
2° xx 1.274.616.47 + 942.480.00 = 2.217.096.47+ 3,3% = 2.290.260.65 
 
                        Próximo percentual mensal = 2,95% = xx817.740.00 
 
3° xx 2.290.260.65 + 817.740.00 = 3.108.000.65 + 3,3% = 3.210.564.67 
 
                        Próximo mês primeira parte do lance =xx2.250.864.00 
 
4° xx 3.210.564.67 + 817.740.00 + 2.250.864.00 = 6.279.168.67 + 3,3% = 6.486.381.24 
 
    Próximo percentual mensal = 2,0% = xx554.400.00 
    
5° xx 6.486.381.24 + 554.400.00 = 7.040.781.24 + 3,3% = 7.273.127.02 
 
                        Primeira entrega de bens sem geração de repasses mensais do 6º ao 10º mês  
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6° xx 7.273.127.02 + 554.400.00 = 7.827.527.02 + 3,3% = 8.085.835. 
                         
                        Próximo percentual mensal = 1,4% = xx388.080.00  
 
7° xx 8.085.835.41 + 388.080.00 = 8.473.915.41 + 3,3% = 8.753.554.62  
8° xx 8.753.554.62 + 388.080.00 = 9.141.634.62 + 3,3% = 9.443.308.56  
 
                        Próximo percentual mensal = 1,2% = xx332.640.00 
                                                Próximo mês segunda parte do lance = xx964.656.00 
 
9° xx 9.443.308.56 + 332.640.00 + 964.656.00 = 10.740.604.56 + 3,3% = 11.095.044.51 
10° xx 11.095.044.51 + 332.640.00 = 11.427.684.51 + 3,3% = 11.804.798.10  
     
                        Próximo percentual mensal = 1,0% = xx277.200.00 
                                                Próximo mês primeira entrega de bens.  
                                                            Proxino mês um repasse mensal = xx225.000,00 
 
    No próximo mês será a primeira etapa de entrega de bens. Os prazos de pagamentos dos 
bancos para as fábricas, conforme cálculos do programa serão divididos em 14 vezes, sendo 
uma entrada e mais 13 parcelas. Para encontarmos o valor a ser repassado às fábricas, 
utilizaremos apenas valores de bens sem nenhum adicional. O valor total de bens deste grupo é 
= a xx25.200.000.00, sendo 420 clientes com créditos de xx60.000.00, vamos utilizar os 
xx25.200.000.00 divididos em 14 parcelas e encontraremos o valor de xx1.800.000.00, 
dividido por 8 que são as 8 etapas, encontraremos o valor de xx225.000.00, este é o valor 
mensal do banco para as montadoras, equivalente a um repasse, que mudará de acordo com 
andamento dos cálculos.    
 
11° xx 11.804.798.10 + 277.200.00 – 225.000.00 = 11.856.998.10 + 3,3% = 11.248.279.04 
12° xx 12.248.279.04 + 277.200.00 – 225.000.00 = 12.300.479.04 + 3,3% = 12.706.394.85 
13° xx 12.706.394.85 + 277.200.00 – 225.000.00 = 12.758.594.85 + 3,3% = 13.179.628.48  
14° xx 13.079.628.48 + 277.200,00 – 225.000.00 = 13.231.828.48 + 3,3% = 13.668.478.82 
15° xx 13.668.478.82 + 277.200,00 – 225.000.00 = 13.720.678.82 + 3,3% = 14.173.461.22 
 
                        Inicio da segunda etapa de entrega de bens  
                                                Próximo mês dois repasses mensais = xx450.000,00    
 
16° xx 14.173.461.22 + 277.200.00 – 450.000,00 = 14.000.661.22 + 3,3% = 14.462.683.04  
17° xx 14.462.683.04 + 277.200.00 – 450.000,00 = 14.289.883.04 + 3,3% = 14.761.449.18 
18° xx 14.761.449.18 + 277.200.00 – 450.000,00 = 14.588.649.18 + 3,3% = 15.070.074.60  
19° xx 15.070.074.60 + 277.200.00 – 450.000,00 = 14.597.274.60 + 3,3% = 15.388.884.67  
 
                        Inicio da terceira etapa de entrega de bens 
                                                Próximo mês três repasses mensais = xx675.000,00  
 
20° xx 15.388.884.67 + 277.200.00 – 675.000.00 = 14.991.084.67 + 3,3% = 15.485.790.46  
21° xx 15.485.790.46 + 277.200.00 – 675.000,00 = 15.087.990.46 + 3,3% = 15.585.894.15 
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22° xx 15.585.894.15 + 277.200.00 – 675.000,00 = 15.188.094.15 + 3,3% = 15.689.301.25  
23° xx 15.689.301.25 + 277.200.00 – 675.000,00 = 15.291.501.25 + 3,3% = 15.796.120.80  
 
                        Inicio da quarta etapa de entrega de bens 
                                                Próximo mês quatro repasses mensais = xx900.000,00  
 
24° xx 15.796.120.80 + 277.200.00 – 900.000,00 = 15.173.320.80 + 3,3% = 15.674.040.38 
 
                        Fim do primeiro parcelamento 
                                                Próximo mês três repasses mensais = xx675.000,00 
 
25º xx 15.674.040.38 + 277.200.00 – 675.000,00 = 15.276.240.38 + 3,3% = 15.780.356.31 
     
                        Inicio da quinta etapa de entrega de bens 
                                                Próximo mes quatro repasses mensais = xx900.000,00  
     
26° xx 15.780.356.31 + 277.200.00 – 900.000,00 = 15.157.556.31 + 3,3% = 15.657.755.67  
27° xx 15.657.755.67 + 277.200.00 – 900.000,00 = 15.034.955.67 + 3,3% = 15.531.109.21  
 
                        Inicio da sexta etapa de entrega de bens 
                                                Próximo mês cinco repasses mensais = xx1.125.000,00 
 
28° xx 15.531.109.21 + 277.200.00 – 1.125.000,00 = 14.683.309.21 + 3,3% = 15.167.858.41  
     
                        Inicio da sétima etapa de entrega de bens 
                                                Próximo mês seis repasses mensais = xx1.350.000,00 
 
29° xx 15.167.858.41 + 277.200.00 – 1.350.000,00 = 14.095.058.41 + 3,3% = 14.560.195.34 
 
                        Fim do segundo parcelamento 
                                                Inicio da oitava etapa de entrega de bens 
                                                            Próximo mês seis repasses mensais = xx1.350.000,00 
                        Fazer diluição de parcelas, novo valor de arrecadação mensal =xx57.456.00 
 
30° xx 14.560.195.34 + 57.455.00 – 1.350.000,00 = 13.267.650.34 + 3,3% = 13.705.482.80  
 
                        Fim de todas as entregas de bens aos consorciados. 
 
31° xx 13.705.482.80 + 57.456.00 – 1.350.000,00 = 12.412.939.80 + 3,3% = 12.822.565.78 
32° xx 12.822.565.78 + 57.456.00 – 1.350.000,00 = 11.530.021.78 + 3,3% = 11.910.512.50  
33° xx 11.910.512.50 + 57.456.00 – 1.350.000,00 = 10.617.968.50 + 3,3% = 10.968.361.46 
    
                        Fim do terceiro parcelamento 
                                                Próximo mês cinco repasses mensais = xx1.125.000,00 
 
34° xx 10.968.361.46 + 57.456.00 – 1.125.000,00 = 9.900.817.46 + 3,3% = 10.227.544.36  
35° xx 10.227.544.36 + 57.456.00 – 1.125.000,00 = 9.160.000.44 + 3,3% = 9.462.280.45 
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36° xx 9.462.280.45 + 57.456.00 – 1.125.000,00 = 8.394.736.45 + 3,3% = 8.671.762.75 
37° xx 8.671.762.75 + 57.456.00 – 1.125.000,00 = 7.604.218.75 + 3,3% = 7.855.157.97  
 
                        Fim do quarto parcelamento 
                                                Próximo mês quatro repasses mensais = xx900.000,00 
 
38° xx 7.855.157.97 + 57.456.00 – 900.000,00 = 7.012.613.97 + 3,3% = 7.244.030.23 
39° xx 7.244.030.23 + 57.456.00 – 900.000,00 = 6.401.486.23 + 3,3% = 6.612.735.28 
     
                        Fim do quinto parcelamento  
                                                Próximo mês três repasses mensais = xx675.000,00 
 
40° xx 6.612.735.28 + 57.456.00 – 675.000,00 = 5.995.191.28 + 3,3% = 6.193.032.59 
41° xx 6.193.032.59 + 57.456.00 – 675.000,00 = 5.575.488.59 + 3,3% = 5.759.479.72  
 
                        Fim do sexto parcelamento  
                                                Próximo mês dois repasses mensais = xx450.000,00 
 
42° xx 5.795.479.72 + 57.456.00 – 450.000,00 5.366.935.72 + 3,3% = 5.544.044.60  
 
                        Fim do sétimo parcelamento  
                                                Próximo mês um repasse mensal = xx225.000,00 
 
43° xx 5.544.044.60 + 57.456.00 – 225.000,00 = xx5.376.478.25 = a 21.335%. 
 
                        Fim de todos os parcelamentos de todas as etapas de entrega de bens. 
 
    Para todos os grupos de 60 a 84 meses, tudo que se refere a: Vantagens, redução de custos 
comparações, viabilidade, equivalência, responsabilidade, lucratividades, divisão de lucros 
modernização, transparêncis, etc, estão no final de todos os calculos, de forma detalhada e bem 
explicada.  
    
    Para todos os grupos, não importando prazo ou crédito, encerram-se aqui todos os 
calculos matemáticos, da mesma forma, explicitamente colocados com todos os resultados 
100% positivos. Todo este conjunto de cálculos traz a certeza de que tudo que foi aqui 
apresentado é o suficiente para constatar a segutança de todos os futuros parceiros.   
 
    Fim de todos os pagamentos do banco para a montadora. Daqui pra frente todo e qualquer 
valor a favor do banco, referente à arrecadação mensal, será utilizado como correção financeira 
a seu favor, sem nenhum repasse para a montadora; somente continuarão sendo repassados os 
valores de distribuição de lucros aos demais parceiros, mais o patenteador. 
 
    O percentual apurado neste grupo de 84 meses em favor do banco é = 21.335% do valor 
total dos bens = xx5.376.478.25 até esta data. Somados aos 41 meses de arrecadação mensal 
restantes no valor de xx57.456.00 que é = xx2.355.696.00 = 9.348%, totaliza xx7.732.174.25 
que corresponde a 30.683% do valor total dos bens no valor de hoje sem nenhuma correção. 
Daqui pra frente o banco terá os xx5.376.478.25, e será capitalizado mês a mês, mais a 
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arrecadação mensal, não deixando nenhuma dúvida que os resultado final será 100% positivo, 
com grande lucratividade. Para encontrar o percentual do lucro do patenteador é só deduzir o 
lucro dos demais parceiros. 

  
 

DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS 
 
 
       (Parcerias para grupos multimarcas)              (Para grupos com administradora da fábrica)  
                                                                           
Para o banco 24% sobre 47.5%                          Para o banco 24% sobre 47.5%   
Para a montadora 16.5% sobre 47.5%                Para a administradora 42.5% sobre 47.5% 
Para a administradora 29.0% sobre 47.5%         Para a seguradora 17.0% aobre 47.5%. 
Para a seguradora 16.0% sobre 47.5%. 
 
    Conforme conclusões desse e de todos os grupos anteriores, mais uma vez fica comprovado 
a equivalência correta para qualquer prazo com percentuais de lucros distribuídos 
adequadamente, levando em conta prazos, valores e todos os requisitos para a constatação de 
resultados psitivos. 
 
     Esta divisão de lucros segundo o patenteador, foi feito com base em pesquisas de vendas de 
veículos, de parcelamentos da montadora para a concessionária, dos percentuais cobrados pelas 
administradoras, referente à taxa de administração dos grupos convencionais, para as 
seguradoras foram feitas pesquisas sobre percentuais cobrados dos sistemas de grupos 
convencionais sem valores decrescentes; que já é o suficiente para todas elas trabalharem com 
margem de lucros, sem contar com distribuição de lucros entre parceiros; tudo isso pode ser 
pesquisado por qualquer pessoa. Para os bancos como já foi dito anteriormente, foi feito 
pesquisas com e orientações de um superintendente e gerentes; idôneos e responsáveis.  
 
    E por fim, ainda temos a divisão dos pagamentos de comissões pagas a prestadores de 
serviços mais o patenteador, dividido para 4 empresas. Chegaremos então à conclusão que 
todas as empresas estão trabalhando com maiores lucros e menores custos, e com total 
segurança, independente do prazo de duração do grupo, calculados com todo o cuidado pelo 
patenteador para tudo ter equivalência correta e bons resultados.  
 
    Todos esses resultados positivos resultam-se do trabalho realizado em parceria, e com 
parceiros de total competência; resta aos possíveis futuros parceiros, que vierm a se interessar 
pelo programa, administrar bem as parcerias, e os grupos a serem formados, e cumprirem 
verdadeiramernte os seus papeis. Encerra aqui todas as demontrações de cálculos. Daqui pra 
frente, trata-se somente de conclusões para o encerramento do programa.  
. 
                                       

FINAL DOS CÁLCULOS PARA 84 MESES COM CORREÇÃO DE 3.3%. 
 

                              
...................................=..................................... 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
    CLAUSULA 35) Aos possíveis futuros parceiros, o patenteador deixa claro, e afirma, que 
esse programa foi basesdo nas quatro operaçaões de matematica, e antes de pensar em 
lucros, o mesmo foi feito com o intuito de levar a todos, os seguintes benefícios: recursos, 
praticidade, progresso, viabilização, transparência, organização, trabalho, competitividade leal, 
evolução tecnológica, união, e uma nova visão de um futuro melhor, conscientizando a todos 
que, o ser humano vive uns dos outros, mas também, devemos viver uns pelos outros. Sem 
somar forças, multiplicar recursos, e dividir resultados, será impossível diminuir a dor e a 
miséria da humanidade, e viver-mos em um mundo melhor, livre de todas as misérias; e 
sem a participação efetiva de cada um, em tudo que lhe compete dar sua colaboração 
perante a sociedade, estaremos longe de atingir-mos um progresso real em nosso planeta; 
que nos recebeu com exuberantes belezas, e é a casa de todos nós. A arte de vever bem se 
encontra nas coisas simples, e são as mais belas; e quase sempre passamos despercebidos. 
 
    35-A) O patenteador deste programa deixa claro mais uma vez que, todo este trabalho não 
surgiu simplesmente do nada, e também não foi feito em um piscar de olhos ou de um mês para 
outro. Tudo foi feito através de um idealismo real e concreto, de idéia em idéia, com o passar 
dos meses e anos, até que se chegasse a um ponto satisfatório, onde fossem encontradas 
condições adequadas, para montar os programas; e assim poder satisfazer e beneficiar a todos 
os envolvidos neste processo, independente de qualquer país ou classe social. 
 
    35-B) O patenteador também ressalta que todo este mecanismo, é fruto de muito trabalho e 
sofrimento de quase 20 anos de atuação na área de consórcios, onde neste período através das 
dificuldades que viveu e testemunhou, adquiriu com tudo isso, experiência e conhecimento 
suficiente para desenvolvê-lo. Tudo isso, graças aos acertos e desacertos, as crises e os 
problemas do sistema de consórcio convencional, no qual fez parte em todo esse tempo. 
 
    35-C) No que diz respeito a cálculos matemáticos do sistema financeiro e bancário, o 
patenteador volta a afirmar, e deixa claro que tudo isso foi feito através de pesquisas 
extremamente sérias, com profissionais competentes da área financeira de toda a rede de 
bancos públicos e privados. Essas pesquisas foram fornecidas por pessoas de inteira confiança 
com cargos de grande responsabilidade, e os números apresentados mostram pela lógica, o 
lucro satisfatório e garantido que todos os bancos terão. 
 
    35-D) No que diz respeito a administradoras e seguradoras, através dos cálculos 
apresentados, não deixam dúvidas de que este novo sistema trará muito mais segurança e maior 
lucratividade, pois no sistema de grupos convencionais, temos os percentuais descritos que 
proporcionam a todos condições de fazer comparações de um para o outro. 

 
    35-E) No que diz respeito às montadoras, temos, uma sequência de fatores que só vem a 
contribuir com todo o mecanismo que envolve uma grande empresa, trazendo segurança 
financeira na venda de seu produto, viabilidade na programação de fabricação de todos os 
modelos e versões, regularidade no volume de vendas com maior facilidade na programação de 
seu crescimento, maior lucratividade e outros fatores que provam estas afirmações. 
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LEGALIDADE E RESUMO DE CONTRATOS ENTRE PARCEIROS E CLIENTES 
     
    CLAUSULA 36) Em primeiro lugar, foram apresentados os cálculos matemáticos separados, 
e todos juntos, por se tratar de vários prazos de duração dos grupos, conforme valores e tipo de 
bens. Por este motivo apresentados desta maneira, e separados das clausulas, que especificam 
as normas, direitos e obrigações entre todos. Os cálculos matemáticos não têm numerações de 
clausulas, e para facilitar o seu entendimento, foram apresentados na sequência crescente, para 
facilitar o entendimento dos possíveis futuros parceiros. Serão do conhecimento dos clientes, 
somente a forma decrescente de realizar os pagamentos, as etapas e percentuais de todos os 
pagamentos, e o que diz respeito a direitos e obrigações, entre parceiros e consorciados. 
 
    36-A) O resultado dos cálculos, serão apresentados e discutidos somente entre os parceiros e 
o patenteador, porque aos clientes não interessa o percentual de luvros que cada parceiro 
obterá, o que interessa é o cumprimento dos contratos assinados com todos, e acima di tudo a 
certeza de que vai contribuir com percentuais acessíveis, e valores preestabelecidos em datas 
marcadas, sem nenhum adicional, e que vão receber seus bens nos prazos estipulados, e acima 
de tudo, tendo a certeza que estarão negociando com empresas sólidas e totalmente idôneas. 
 
    36-B) De acordo com este programa em todos os seus detalhes, fica claro que a parte de 
cálculos e seus resultados, foram apresentados para o total entendimento do mecanismo do 
programa, e para dar certeza aos possíveis parceiros, conprovando todas as vantagens e toda a 
segurança que o programa oferece. Neste caso os contratos serão elaborados entre todos os 
parceiros, mas serão apresentados pela administradora aos clientes interessados. Por se tratar de 
regras ainda desconhecidas, a administradora se obrigará a tirar toda e qualquer dúvida a 
qualquer cliente que seja, explicado detalhadamente. Isto também vem provar a todos que 
este programa é inédito, mostrando toda a exclusividade desta patente.  
 
    36-C) Cada administradora juntamente com os demais parceiros que vierem juntos formar 
parcerias, poderão escolher os modelos dos contratos a serem imprimidos, escolhendo modelo 
de capa, cores, tamanho, e todos os detalhes que definam o programa explicitamente para os 
clientes, descartando as partes que são exclusivamente de interesse dos parceiros e do 
patenteador. Poderão também os parceiros, colocar a ordem das clausulas e a anumeração de 
acordo com as necessidades para fazer o resumo. Mas fica claro para todos que nenhuma 
cláusula poderá ser alterada; a não ser por extrema necessidade, e tudo isso feito pelo 
patenteador, com total trantarência e responsabilidade, e entregue a todos os parceiros. 
 
    36-D) Todos os grupos de parceiros deverão estar cientes de que, todos os grupos 
obrigatoriamente terão que ser registrados pelo órgão legislador de cada país de atuação nesta 
área; Como é hoje no Brasil, legislado pelo Banco Central, o patenteador exige que este 
programa, seja também legislado pelo banco central de cada país. Todos os grupos também 
deverão ser registrados em cartório para terem validade, e terão que constar: senha do país, 
série do grupo de parceiros, e clientes, número dos grupos e cotas, todos os contratos de 
parcerias terão que ser assinados pelo patenteador, ou por um representante seu. Todos esses 
detalhes, como senha, série, grupo e outros itens do programa, deverão ser unicamente do 
controle do patenteador, desde o início do uso desta patente. Os grupos com isso terão total 
controle, trazendo segurança para todos. Se algum grupo de parceiros deixar de cumprir estas 
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normas entre parceiros e o patenteador, ou entre parceiros e clierntes, prioriza-se 
primeiramente o dialogo, não sendo possive, será resolvido perante a justiça. 
     
    CLAUSULA 37) Todo e qualquer valor pago ao patenteador, serão analisados e conferidos 
detalhadamente, e será feito o controle mensal do número de contratos que foram negociados 
com todos os grupos de parceiros, de grupos iniciando, e em andamento; e serão conferidos 
com os órgãos de controle de cada país. Todos esses bens exigem documentações de total 
seriedade, trazendo número de placas e numerações de todos os fabricantes, por esse motivo 
requer total responsabilidade e seriedade de todos. Se ficar constatado qualquer irregularidade 
ou tentativa de fraude entre parceiros, e patenteador, referente às normas, e princepalmente a 
valores destinados a cada um, ou qualquer irregularudade que seja, além de ter que reparar os 
erros, e os prejuisos do valor estipulado, o suposto fraudador fica sob as penalidades da lei. 
             
    37-A) Conforme clausula 3-B, que trata de direitos do patenteador, fica mais uma vez claro 
que qualquer tentativa de fraude por menor que seja, será considerado como uma violação. Esta 
patente é um projeto inédito, e nunca desenvolvido antes, apresentando em seu caráter 
principal, grandes benefícios futuros, e o significado que o caracteriza é o sistema de: 
(parcerias em consórcios),(parcerias em consórcios),(parcerias em consórcios),(parcerias em consórcios),    ”vendas e administraçã”vendas e administraçã”vendas e administraçã”vendas e administração.”o.”o.”o.” Obs: este programa tem somente 
lances e formas de amortizações decrescentes, lances fixos em datas estipuladas, isenção de 
adicional de custos, e comtemplações e resultados preestabelecidos, que passa agora a existir.  
 
    37-B) Fica claro nesta clausula, que os direitos dos consorciados deverão ser rigorosamente 
respeitados, mas também da mesma forma suas obrigações cumpridas, e  em relação a direitos 
a cobertura oferecida pela seguradora, somente os que estiverem dentro das normas, em dia 
com os acordos feitos, referente a qualquer débito negociado, terão direito a esta cobertura. 
 

RESSALVAS 
 

    CLÁUSULA 38) Fica reservado ao patenteador, se necessário for, o direito de: alterar 
clausulas, fazer ressalvas, acrescentar clausulas, mudar percentuais, etapas, acrescentar prazos, 
e mudar datas preestabelecidas nos programas. Seja por necessidade de ajustes, em cada país 
onde vigorar esta patente, ou por ajuste de negociação entre os parceiros do grupo em pequenos 
detalhes, ou por alguma negociação com os próprios órgãos governamentais que controlar este 
setor da economia de todos estes Países. Tudo isso somente poderá ser alterado perante aos 
órgãos de controle deste setor; e também ficando com o Banco Central de cada País o 
controle de tudo, mas só o patenteador poderá tratar de qualquer alteração. 
 

FIM DO PROGRAMA ATM1  
 

Inicio da criação e elaboração desse programa em 07-03-03 conclusão em 25-12-03 
Inicio dos ajustes e atualização do programa em 10-12-de 2009, conclusão em 21-02 de 2100 

Inicio do ajuste e atualozação desse programa em 02-03 de 2011, conclusão em 21-03 de 2011. 
 
 

………………………………………….. 
PATENTEADOR. 

Nivaldo José de Oliveira. 
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    Os objetivos do patenteador para todos os programas estão descritos nas cláusulas e 
itens citadas, e são os seguintes: item de nº 7 e as cláusulas de nº 29-A e 29-B do programa 
IM1, e o mesmo item, e cláusulas do programa IM1/2, e cláusulas de nº 35 e 35-A do 
programa ATM1, e cláusula de nº 28-D do programa IM1, no mesmo item e cláusula do 
programa IM1/2, e nas cláusulas de nº 3 nº 3-A nº 3-B e nº 37-A do programa ATM-1.  
 
    Em virtude de tudo o que foi colocado, está aí esse projeto a disposição de todos os possíveis 
futuros parceiros para ser analizado; os programas: IM1 – IMI/2 – E ATM1, trazendo todos 
juntos o mesmo título: ((((Parcerias em consórciosParcerias em consórciosParcerias em consórciosParcerias em consórcios) ) ) ) “vendas e “vendas e “vendas e “vendas e 
administração”.administração”.administração”.administração”. Tanto no Brasil, quanto em qualquer País.  
     
    Está entregue primeiro a Deus e a Providência Divina, a quem peço que abençoem e 
protejam todo esse trabalho, e se esse programa for estabelecido, também a todos aqueles que 
vierem colocá-lo em pratica; dando a todos, amor e sabedoria, para que haja sempre: paz, 
amor, concórdia e caridade; e desejo a todos os possíveis futuros parceiros, sucesso na 
execução; e que esse trabalho leve prosperidade a todos: parceiros, clientes, intituições e a 
todos indistintamente; onde quer que seja; colaborando para a construção de um mundo melhor.       

 
    Eu agradeço imensamente, em primeiro lugar, a Deus, e a Providência Divina, que me 
deram amor e sabedoria, e me inspiraram em cada detalhe dessa realização, me iluminando, 
me abençoando, me protegendo e me conduzindo. Sem esse amparo, eu não teria jamais, 
condições e forças para concluí-lo; e sem o apoio e o auxílio de minha esposa, e de meu filho, 
eu não teria recursos, sem a ajuda daqueles que colaboraram direto ou indiretamente, eu 
não teria meios, e sem o pensamento positivo dos que acreditaram em mim, eu não teria o 
entusiasmo necessário. Enfim, sem todo esse aparato, eu não teria possibilidades, para que tudo 
pudesse ser realizado.  
 
    Peço que continuem me iluminando, me abençoando, me protegendo e me conduzindo; 
dando-me sempre amor e sabedoria, em todos meus ideais, minhas tarefas, minhas 
obrigações, e minhas decisões; e que eu tenha sempre a criatividade necessária para que a 
qualquer tempo, onde quer que seja, eu possa realizar todo o meu trabalho, com todo amor, 
toda competência, todo respeito, e com a devida cautela, para que todo meu trabalho, leve 
somente benefícios, a todos; onde quer que seja. 
    Em nome de Deus e a Providência Divina, está concluído o esse trabalho.  
 
    Obrigado… Obrigado… Obrigado… Obrigado…  
 

Inicio da criação e elaboração de todos os programas em 07-03 de 2000 
Data de conclusão da 1ª atualização e ajuste de todos os programas em 21-02.2010 

Data da conclusão da 2ª atualização e ajuste de tosos os programas em: 21-03 de 2011. 
 
 

………………………………………… 
Nivaldo José de Oliveira 

Patenteador. 
PRD 2011-03-21 


