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O ano de 2020 ficará marcado para sempre na memória da humanidade por esta malsinada pandemia do
CORONAVÍRUS.  Em toda a história nunca havia acontecido uma enfermidade desta magnitude, tão
assustadora e devastadora e que tenha matado tantas pessoas no mundo. 

Além das perdas humanas, ocorreram outras perdas significativas, como a perda dos empregos pelos
trabalhadores e a perda dos negócios pelos empresários. Principalmente a perda da esperança e dos sonhos.
Pois, até hoje, decorrido mais de um ano, ainda não sabemos o que irá acontecer com a humanidade e não
sabemos o real alcance desta pandemia. 

MENSAGEM DO
PRESIDENTE

FABIANO LOPES FERREIRA
PRESIDENTE DA MULTIMARCAS CONSÓRCIOS

 

Contudo, o mais importante é que não desanimamos e continuamos em ritmo acelerado, haja vista que no final
de 2020, atualizamos o nosso Planejamento Estratégico e estabelecemos nosso objetivo e nossas metas para
2021 a 2023. Nesses anos vindouros, queremos sair das cercas de 270 lojas representações e atingir 700 lojas,
sair da média de Quatrocentos Milhões de Reais líquidos de vendas mensais para Um Bilhão de Reais e sair da
14ª posição no Ranking nacional para uma das primeiras. 

Desse modo, além de gerar lucros para os sócios, a empresa estará cumprindo seus objetivos sociais: dobrando
o número de funcionários e colaboradores e triplicando o pagamento de impostos: ISSQN – Imposto Sobre
Serviço de Qualquer Natureza, IR – Imposto de Renda e CSLL – Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido, PIS –
Programa de Integração Social e COFINS – Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social.

O que sabemos é que muitas empresas faliram, outras continuam
falindo e deixando milhões de trabalhadores desempregados
mundo afora. Aqui na Multimarcas Consórcios, mais uma vez,
percebemos a presença de DEUS. Até agora, tivemos poucos casos
de contaminação e os que se contaminaram não tiveram nenhuma
gravidade. 

O fato é que, no momento em que foi determinado o fechamento
do comércio de muitas cidades do país, Deus nos iluminou e
tomamos as medidas certas no tempo certo. Mandamos os idosos,
enfermos, gestantes e lactantes para casa. Parte dos funcionários
passaram a fazer o home-office e a outra parte o rodizio de
trabalho. 

Além disso, tomamos todas as precauções para a segurança de
nossos trabalhadores e de nossos clientes, como a medição da
temperatura de todos os funcionários e clientes, antes de entrarem
na empresa. O uso de máscaras, de álcool em gel, o distanciamento
e isolamento dos funcionários que trabalham em áreas comuns,
por proteção de acrílico.



QUEM SOMOS
A Multimarcas Administradora de Consórcios LTDA originou-se do processo de Cisão
Parcial do Capital Social da Cobrasa Administradora de Consórcios Ltda, constituída em
12 de outubro de 1978, e que pertencia ao Grupo Econômico Fernando Valle.

Em quatro décadas de atuação no sistema consorcial, a Multimarcas Consórcios
cresceu e se tornou uma das maiores administradoras do país. A empresa é liderada
pelo presidente Fabiano Lopes Ferreira, e os sócios diretores Fernando Lamounier
Ferreira e Magnum Lamounier Ferreira.

MISSÃO

VISÃO

VALORES

Formar e administrar grupos de consórcio, almejando
uma posição de destaque no mercado consorcial
brasileiro.

Buscar o destaque no cenário nacional pautando
muito mais pela sua eficiência e eficácia, do que pelo
seu porte.

A empresa, embora sempre apresentando
crescimento quantitativo, mantém sua maior
preocupação com a qualidade dos serviços prestados
como garantia real para seus consorciados.



PRESENÇA NACIONAL

No ano de 2020 a Multimarcas Consórcios esteve presente em todos os
estados brasileiros, totalizando 313 Representantes Autorizados conforme
distribuição a seguir: 

Norte

51

106

Nordeste

11

Centro-Oeste

Sudeste

103

Sul

42



RELATÓRIO DE RESULTADOS
ECONÔMICO-FINANCEIROS 
Este relatório apresenta os principais resultados contábeis, econômicos e financeiros
obtidos no ano de 2020 pela empresa Multimarcas Consórcios. Esta possui 42 anos
de mercado, representação em todos as Unidades da Federação e está ranqueada
como a maior administradora especialista[1] em consórcios de Minas Gerais, em
número de consorciados ativos, e a décima quarta em nível nacional. Para isso,
foram examinados três documentos: i) Balanço Patrimonial; ii) Demonstração do
Resultado (DR); e, iii) Demonstração do Fluxo de Caixa. A partir destes, foram
estimados indicadores sintéticos que resumem a situação.  Os dados econômico-
financeiros estão em conformidade com as Leis nº 4.595/64 (Lei do Sistema
Financeiro) e da Lei nº 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações), e suas alterações
para a contabilização das operações associadas às normas e Instruções do Conselho
Monetário Nacional (CMN) e do Banco Central do Brasil (BACEN), específicas para as
administradoras de consórcios.

[1] São denominadas especialistas aquelas que possuem como único ou principal negócio o
consórcio.



VALOR ECONÔMICO- 
FINANCEIRO ADICIONADO 
À SOCIEDADE

Em um mercado de consórcios cada mais vez mais complexo e competitivo, a
Multimarcas Consórcios assumiu a responsabilidade de cuidar para que se realize
não apenas os interesses dos Diretores, como também dos demais stakeholders.
Neste sentido, a empresa, no ano de 2020, gerou o valor econômico-financeiro de
R$180 milhões, adicionado à sociedade distribuído em quatro grupos principais
(salários, impostos, fornecedores e parceiros e dividendos). 

Pessoal – valores apropriados ao custo e ao resultado do exercício na
forma de: remuneração direta, benefícios e FGTS. 

Impostos, taxas e contribuições – Valores relativos ao imposto de
renda, contribuição social sobre o lucro líquido, contribuições ao INSS,
que sejam ônus do empregador, bem como os demais impostos e
contribuições a que a empresa esteja sujeita. Os impostos: Federais –
incluem os tributos devidos à União; Municipais – incluem os tributos
devidos ao Municípios.

Remuneração de capitais e terceiros – valores pagos ou creditados aos
financiadores externos de capital. Juros, aluguéis e outras remunerações
com direitos autorais, royalties. 

Remuneração de capitais próprios – valores relativos à remuneração
atribuída aos diretores. Juros sobre o capital próprio e dividendos e
lucros retidos e prejuízo do exercício.
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Do valor adicionado, 87,80% foram para fornecedores e parceiros, em que o
segundo abrange os recursos de comissões, divididos entre Masters e
Representantes de Vendas; 8,32% foram para impostos, que retornam à
sociedade via serviços públicos; 3,67% foram distribuídos entre os
colaboradores em formato de salários e benefícios; e 0,57% foi repassado aos
acionistas a título de dividendos. 

Destaca-se que dada a abrangência territorial dos negócios da Multimarcas
Consórcios, essas contribuições não se restringem ao estado de Minas Gerais,
sendo parte relevante efetuada nas mais diversas Unidades da Federação, em
especial os valores relacionados a fornecedores, parceiros e impostos.



CAPITAL FINANCEIRO

O capital financeiro é composto pelos recursos financeiros que poderão ser
utilizados pela empresa para o desempenho de suas operações. Ele pode ter sido
obtido pelo financiamento de capital de terceiros ou próprio, como dívidas e ações,
ou gerados por atividades operacionais ou de investimento, como segue: 

Atividades Operacionais

São as principais atividades geradoras de receita da entidade e
outras atividades que não são de investimento e tampouco de
financiamento.

Atividades de Investimento 

São atividades relativas à aquisição e à venda de ativos de longo
prazo e de outros investimentos, não incluídos nos equivalentes
de caixa.

Atividades de Financiamento 

São aquelas que resultam em mudanças no tamanho da
composição do capital próprio e no capital de terceiros da
entidade.



A empresa fechou o ano com um total de ativos de R$ 1,38 bilhões, sendo que R$
1,34 bilhões estavam em Contas de Compensação, que são os recursos
financeiros recebidos dos subscritores de cotas de grupos de consórcio em
formação. Além disso, obteve um lucro líquido de R$ 5,55 milhões e acumulou um
patrimônio líquido de R$ 8 milhões. Esses resultados representam uma
rentabilidade (ROE[1]) de 69,37%. Considerando-se o cenário de pandemia e um
contexto de Taxa Selic de 2%, é um rendimento expressivo.

Em 2020, o capital financeiro, que compreende os recursos financeiros da
Administradora e dos clientes, vinculados aos negócios e patrimônio da empresa,
estava dividido da seguinte forma: 

[1] O ROE (Return on Equity) é um indicador de rentabilidade que representa o retorno do lucro em
relação ao patrimônio líquido. Portanto, ele é calculado a partir da divisão do Lucro Líquido pelo
Patrimônio Líquido.



SEGMENTAÇÃO DA
CARTEIRA

A Administradora finalizou o ano de 2020 com uma carteira segmentada em cinco
tipos de bens (automóveis, caminhões, imóveis, motos e serviços), que possuem a
seguinte distribuição e participação (por quantidade de cotas ativas):

Do total de cotas ativas, 89% estão divididas entre três segmentos: 1) Motos, 12.404
(34% do total) cotas ativas; 2) Automóveis, 10.369 (29% do total); e 3) Imóveis, 9.254
(26% do total). O restante está dividido entre o segmento de Caminhões (10%) e
Serviços (1%). A carteira tem uma diversificação que favorece a redução de risco e
compartilha a responsabilidade pelo custeio dos gastos fixos entre pelo menos três
segmentos, a saber: Motos, Automóveis e Imóveis.



EVOLUÇÃO DAS
RECEITAS

No ano de 2020, a receita apresentou crescimento significativo. Considerando as
variações mensais, tem-se que a receita com taxas de administração elevou
55,14% (R$ 6.897 milhões). Esse crescimento foi impulsionado pelo aumento do
Ticket médio, em decorrência da mudança de composição dos segmentos
(aumento da participação dos segmentos de imóveis e caminhões) e demanda
por cartas de crédito de maior valor. Essa dinâmica proporcionou um aumento
de 33,79% (R$ 136,21) na receita média por cota, o que indica que o valor
adicionado de cada cota está sendo maior.



EVOLUÇÃO DOS 
CUSTOS-DESPESAS

Assim como as receitas, os custos/despesas também aumentaram em 2020. O gasto
total aumentou 39,24% (R$ 5.290 milhões). Esse aumento está relacionado
majoritariamente à elevação do custo com comissões por cota, que é impactado pela
mudança da composição da carteira de segmentos e do valor do Ticket Médio.

O gasto fixo por cota também aumentou no período, em aproximadamente 58,13%, e
fechou o ano representando 18,78% do gasto total. Apesar disso, reitera-se que a
receita total cresceu em percentual superior ao gasto total, o que significa uma
elevação da margem de lucro.



DEMONSTRAÇÃO 
DO RESULTADO

O ano de 2020, apesar da pandemia de Covid-19, que caracteriza um cenário atípico e
ruim para a economia como um todo, foi positivo para a Multimarcas Consórcios.
Nesse ano, a Administradora aumentou em 6,88% as receitas de prestação de
serviços (taxa de administração), que descontados os gastos, resultou em um
aumento do resultado operacional de 120,29%, impulsionado pela redução de 30,09%
das despesas administrativas.

Essa dinâmica simultânea nas Receitas e Gastos provocaram um aumento do lucro
líquido de 153,19%, que representa um aumento de R$ 3,36 milhões.



BALANÇO 
PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial apresenta, de forma sintetizada, a situação da empresa no
fechamento do exercício. Entre 2019 e 2020 o ativo cresceu aproximadamente
51,77%, que implica em um aumento de R$ 470,93 milhões. Essa elevação se deu, na
maior parte, em função do aumento das Contas de Compensação (52,87%), que
compreendem recursos financeiros recebidos dos subscritores de cotas de grupos
de consórcio em formação.

O Ativo Circulante também apresentou aumento de 20,65%, porém, impulsionado pelo
crescimento da conta de valores pendentes de recebimento judicial (R$ 1.482 milhão) e
em menor medida pelo aumento da conta de instrumentos financeiros (aplicações) em
104,47%. 



O Passivo Não Circulante, por sua vez, apresentou crescimento de 5,66%, o que
comparativamente ao Ativo Circulante, que cresceu em maior magnitude, confere um
aumento da liquidez da empresa no curto prazo, que será confirmado mais adiante
pelos indicadores de liquidez. O crescimento do Passivo Circulante ocorreu
sobremaneira impulsionado pelo aumento dos recursos pendentes de cobrança
judicial (7,10%) e pelos impostos e contribuições a recolher (66,47%). Por outro lado, a
conta outros valores a pagar de grupos apresentou uma redução de 50,32%, que
impactou no aumento moderado do Passivo Circulante. Essas dinâmicas resultaram
em um aumento do Patrimônio Líquido em 129,72%.

Já o Ativo Não Circulante manteve estável a conta de outros investimentos e
reduziu a conta de imobilizado em 8,75%. Ressalta-se que o Ativo Circulante é
aproximadamente 38 vezes maior que o Ativo Não Circulante, o que reforça a
característica do negócio de baixa imobilização de capital. Em contrapartida, o
Passivo e o Patrimônio Líquido também apresentaram crescimento no período. 



1,25

LIQUIDEZ
A liquidez representa a capacidade de solvabilidade da empresa. Ela pode ser
calculada a partir de dois indicadores sintéticos principais: 1) O indicador de
Liquidez Imediata; e 2) O indicador de Liquidez Corrente. A diferença principal entre
os dois está na temporalidade que eles abrangem, apontando a solvabilidade da
empresa no curto e médio prazo. 

Assim, os resultados sugerem que a empresa tem capacidade de cumprir os seus
compromissos no curto e médio prazo, garantindo-lhe equilíbrio financeiro.

Liquidez Corrente: O indicador de Liquidez Corrente indica que a liquidez
de médio prazo é satisfatória, considerando que a empresa apresentou
um índice acima de 1. Isso implica que a empresa possui capital para
quitar suas dívidas com uma pequena folga.

1,07
Liquidez Imediata: Considerando-se o curto prazo, e excluindo a conta
Valores Pendentes de Recebimento Judicial, a empresa tem R$ 1,07
disponível para cada R$ 1,00 de passivo circulante. Portanto, a empresa
tem recursos disponíveis de forma líquida para cumprir seus
compromissos de curto prazo.



RENTABILIDADE
A rentabilidade está relacionada a capacidade da empresa, a partir dos seus recursos
e da sua operação, aumentar o Patrimônio. Nesse sentido, ela pode ser medida a
partir de diversas óticas. Entre essas, três são as principais: 1) Rentabilidade do Ativo
(ROA); 2) Return on Equity (ROE); e 3) Margem EBITDA

15,26%
• ROA: A Rentabilidade do Ativo (ROA) é de 15,26%. Essa é uma
rentabilidade relevante, considerando-se um cenário econômico de
instabilidade e uma taxa Selic anual de 2,75%. Ressalta-se que as Contas
de Compensação foram excluídas do cálculo por serem referentes aos
recursos dos grupos e, portanto, não serem um ativo efetivo da
Administradora.

69,37%
• ROE: O ROE é de 69,37%. Esse, que considera o retorno em relação ao
Patrimônio Líquido, é um resultado expressivo. Porém, deve-se ressaltar
que ele está sendo impactado pelos prejuízos acumulados em exercícios
anteriores, o que superestima o seu resultado.

3,95%
• Margem EBITDA: A Margem EBITDA é calculada a partir da divisão do
EBITDA (R$ 7.328.000,00), que é o Lucro Antes de Juros, Impostos,
Depreciação e Amortização, também conhecido como LAJIDA, pela
Receita Operacional Líquida (R$ 185.321.000,00). Portanto, ela representa
a margem de lucro da empresa considerando apenas as atividades
operacionais.



INVESTIMENTO EM 
ESPORTE E CULTURA

O patrocínio é uma ação de marketing promocional que, ao dar suporte às demais
ações do composto promocional, colabora para a obtenção dos objetivos
estratégicos de marketing da empresa, em especial no que diz respeito à imagem
corporativa, promoção da marca, posicionamento do produto, promoção de
vendas e comunicação com clientes, fornecedores e demais parceiros. 

O objetivo da Multimarcas Consórcios ao estabelecer os patrocínios é a exposição
da marca no cenário massificado, ou seja, trata-se de uma ação de marketing que
visa atingir o público alvo de forma direta, aumentando o reconhecimento público
do nome da empresa e de seus produtos e serviços.

Confira os patrocínios realizados pela Multimarcas Consórcios no ano de 2020:



Os desafios colocados pela pandemia não são apenas sanitários, são também
socioeconômicos, políticos, culturais e éticos. Em vista desta realidade, adotamos
diversas medidas, reafirmando o compromisso com a saúde e com a segurança dos
nossos clientes, colaboradores e parceiros. Ao mesmo tempo, temos trabalhado para
garantir a prestação de serviços de qualidade aos clientes e à sociedade.

Dentre as ações adotadas, destacamos:

• Promovemos a prática de afastar por 14 dias os colaboradores que apresentaram
sintomas e que tiveram contato com casos confirmados ou suspeitos (isolamento
social).
• Priorizamos o trabalho remoto (home office) de acordo com a criticidade do
processo e natureza do trabalho e para colaboradores considerados ‘grupo de risco’
ou que moram com pessoas do ‘grupo de risco’.
• Rodízio entre as equipes afim de evitar que todos os funcionários estivessem
presencialmente na empresa.
• Desenvolvemos cursos de capacitação online para apoiar a realização do trabalho
remoto.
• Substituição de reuniões presenciais por videoconferências.
• Distribuição de kit de máscaras de proteção individual a todos os colaboradores.

MEDIDAS ADOTADAS 
PARA O ENFRENTAMENTO 
DA COVID-19



A Multimarcas Consórcios entende que a Governança é um sistema composto por
processos, condutas, costumes e políticas. Para tanto, estabelece princípios e
práticas que contribuem para fortalecer a transparência de sua gestão e aumentar
seu valor institucional. Ou seja, a governança diz respeito a um sistema por meio do
qual instituições são administradas, monitoradas e estimuladas, abarcando os
relacionamentos entre sócios, diretorias, órgãos de fiscalização e controle, bem como
demais partes interessadas, os chamados de stakeholders.

O principal objetivo da nossa estrutura de Governança é evidenciar as práticas com
as quais a nossa administração se compromete, tendo em vista os princípios de Ética,
Transparência, Equidade e Responsabilidade. Acreditamos que quanto maior for o
compromisso, a responsabilidade social e a transparência da empresa perante a
sociedade, maior será o respeito e a fidelidade dos nossos clientes.

A Multimarcas Consórcios entende que uma boa Governança só é possível quando se
tem uma equipe dedicada, com profissionais de alta qualidade e capacidade técnica.
Nossa equipe é a base estrutural de nossa empresa, pois juntos construímos um
ambiente confiável, honesto, transparente e ético. 

Sua estrutura de Governança está assim representada e esta, se pauta por quatro
princípios fundamentais: transparência, equidade, prestação de contas e
responsabilidade corporativa.

GOVERNANÇA



A Multimarcas Consórcios acredita que para a Governança é fundamental que
se estabeleça o princípio de accountability, ou seja, a obrigatoriedade de um
sistema de informações precisas, relevantes e oportunas que possibilitam a
prestação de contas.

Outro princípio essencial da Governança é o Compliance, pois este permite o
cumprimento das leis, normas, regulamentos e determinações. Estar “em
compliance” é o mesmo que estar “em conformidade”, o que permite
transparência e equidade.

Uma boa Governança leva à eficácia empresarial, uma vez que garante o
cumprimento da missão, a continuidade da empresa e a geração de
resultados positivos.



Visando aperfeiçoar as práticas de Governança Corporativa, aprimorar o ambiente de
conformidade e atender aos órgãos reguladores, a Alta Administração estabelece
diretrizes para a criação e realização de Comitês internos.

Os Comitês são formalizados e aprovados pela Alta Administração e contêm, obriga- 
toriamente:

COMITÊS 
INSTITUCIONAIS

OBJETIVO

MEMBROS
ATUANTES

PAPÉIS E 
RESPONSABILIDADES

A Multimarcas Consórcios conta com os seguintes Comitês internos:

• Comitê de Ética e Compliance: É responsável por todas as questões inerentes ao
cumprimento das disposições da Política de Conformidade - Compliance, suas
ferramentas de monitoramento e fiscalização, bem como seus mecanismos de
controle. O Comitê de Ética e Compliance da Multimarcas Consórcios visa
acompanhar todas as ações de Compliance e Integridade da empresa, possui
caráter consultivo e orientativo no que diz respeito às demandas submetidas pelas
áreas que compõem o Gerenciamento de Riscos e Compliance.



A Multimarcas Consórcios participa ainda dos seguintes Comitês e Comissões
externos:

• Comitê de Contabilidade – ABAC – Associação Brasileira de Administradora de
Consórcios
• Comitê Jurídico – ABAC - Associação Brasileira de Administradora de Consórcios;
• Comitê de Crédito – ABAC – Associação Brasileira de Administradora de
Consórcios
• Comitê de Tecnologia – ABAC – Associação Brasileira de Administradora de
Consórcios
• Comissão de Educação Profissional Continuada – CRCMG – Conselho Regional de
Contabilidade do Estado de Minas Gerais



Ações e condutas éticas transmitem transparência, credibilidade e solidez –
elementos imprescindíveis a uma empresa. A atuação ética e o cumprimento aos
normativos pela organização e seus colaboradores asseguram maior confiabilidade e
motivam a satisfação de clientes. 

ÉTICA E
TRANSPARÊNCIA

 A gestão da ética auxilia na prevenção de ilícitos, minimizando prejuízos financeiros
e de reputação. Ademais, além de se tratar de determinação legal, ações de
prevenção e combate à corrupção e práticas ilícitas dizem respeito à nossa
responsabilidade social no que tange à construção de uma sociedade mais justa. 

Assim, por meio de ações de comunicação interna e de cursos e treinamentos sobre
o tema buscamos disseminar valores e padrões de conduta a serem praticados por
todos os funcionários, incluindo a Alta Administração.



Um programa efetivo de Compliance necessita de ferramentas que permitam a
implantação, comunicação e controle de normas e boas práticas em todas as
camadas da empresa. A Multimarcas Consórcios entende que um programa de
Compliance é aquele que precisa ser planejado e implementado considerando
elementos-base para ser efetivo, assim, a empresa adota 10 (dez) pilares
estruturantes para a área:

O PROGRAMA DE 
COMPLIANCE

Investigações Internas

Due DiligencePolíticas Institucionais

Auditoria e MonitoramentoControles Internos

Treinamento, Consultoria e Comunicação Diversidade e Inclusão

Canal de Denúncias

Gerenciamento de Riscos

Suporte da Alta Administração



A Multimarcas Consórcios preocupa-se com a revisão anual dos normativos
internos que estão publicados.

POLÍTICAS
INSTITUCIONAIS 

Assim, as Políticas internas adotadas em 2020 são:

• Código de Ética, Conduta e Integridade
• Política de Conformidade - Compliance
• Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Combate ao Financiamento do
Terrorismo - PLD/CFT
• Manual de Controles Internos



É responsabilidade do Compliance a
governança referente a Prevenção à Lav agem
de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo,
utilizando de processos e ferramen tas para
avaliação de novos clientes, parceiros e
fornecedores bem como monitoramento das
operações dos consorciados da empresa.

O processo de prevenção e combate à
lavagem de dinheiro e ao financiamento do
terrorismo é formado por um conjunto de
ações de controle pautadas nas melhores
práticas que estão devidamente detalhadas na
“Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro
e Combate ao Financiamento do Terrorismo -
PLD/CFT” da Multimarcas Consórcios.

Para efeito de análise de prevenção à lavagem
de dinheiro e financiamento ao terrorismo e
risco de Compliance, os procedimentos
incluem clientes, terceiros e colaboradores da
instituição e visam a classificação em níveis de
risco assim estabelecidos: muito baixo, baixo,
médio, alto e muito alto.

PREVENÇÃO À 
LAVAGEM DE 
DINHEIRO E AO 
FINANCIAMENTO 
DO TERRORISMO

Vale destacar que em 2020
foram avaliadas 83
operações não sendo
necessário haver
comunicação junto ao COAF. 



A Auditoria Interna: é uma atividade independente, de avaliação objetiva de
todo o processo de governança e validações por meio de testes dos processos
e controles, sempre baseados no perfil de risco da Instituição.

AUDITORIAS

IRMÃOS CAMPOS & CERBONCINI AUDITORES ASSOCIADOS
Rua Dr. Costa Júnior, 434 - Água Branca - São Paulo - SP - CEP: 05002-000

Auditoria Externa: é o processo de análise e validação das informações
financeiras e patrimoniais de um negócio por uma empresa isenta e externa.

ACR AUDITORIA E CONTABILIDADE S/S LTDA
Rua Pará, 283 - Santa Terezinha - Sorocaba SP - CEP: 18035-100

As auditorias são processos sistemáticos e altamente cuidadosos, relacionados
às atividades que são desenvolvidas na empresa. O objetivo é verificar se elas
estão sendo realizadas de acordo com o que foi planejado e se foram
implementadas de maneira eficaz.



CANAIS DE
ATENDIMENTO 

O Serviço de Atendimento ao Consorciado (SAC) da Multimarcas Consórcios visa
atender aos direitos básicos do consumidor na solução de suas demandas. Ao
longo de 2020 foram realizados um total de 176.608 atendimentos conforme
demonstrado abaixo:

atendimento@multimarcasconsorcios.com.br 

(31) 3036-1666

O Serviço de Atendimento ao Consorciado (SAC) da Multimarcas Consórcios tem a
responsabilidade de registrar as manifestações de elogio, informação, resolução
de problemas, cancelamento, oferta de lances, atualização de dados, reativação de
cotas, dentre outros. Além do SAC contamos ainda com o Canal do Consorciado.



OUVIDORIA

A Ouvidoria é um canal de atendimento secundário, cuja finalidade é atender, em
última instância, as demandas dos clientes que não foram solucionadas nos canais
de atendimento primário (atendimento habitual realizado em quaisquer pontos ou
canais de atendimento).

O objetivo da Ouvidoria é atender em última instância as demandas dos clientes
que não tiverem sido solucionadas nos canais de atendimento primário, de forma
imparcial e independente, visando à mediação de conflitos. Ao longo de 2020 foram
realizados um total de 259 atendimentos conforme demonstrado abaixo:

ouvidoria@multimarcasconsorcios.com.br 

0800 722 1666

Sobre os assuntos reclamados observamos que estes se dividem em: i)
Cancelamento, ii) Insatisfação com a Representação e iii) Devolução de Valores. Não
consideramos aqui que o assunto ‘Informações’ se configure como uma
reclamação, entretanto, como este fez parte dos atendimentos realizados pela
Ouvidoria, estão computados.



O Canal de Denúncias da Multimarcas Consórcios é um canal de comunicação por
meio do qual colaboradores, clientes, parceiros ou fornecedores podem reportar
situações que estejam em desacordo com as leis e normas éticas da empresa.

A coleta, tratamento e devolutiva das denúncias é realizada pela área de
Compliance e todas as informações são sigilosas. Destacamos a seguir o link de
acesso ao Canal:

CANAL DE 
DENÚNCIAS

 https://multimarcasconsorcios.com.br/canal-de-denuncias/

As denúncias/reclamações podem ser classificadas como procedente ou improcedente.

» Procedente: reclamação que, após a análise, foi possível identificar que ocorreu algum
tipo de desvio e/ou inconformidade, levando em consideração os fatos narrados e as
evidências apresentadas.

» Improcedente: reclamação que, após a análise, não foi possível identificar qualquer tipo
de desvio e/ou inconformidade, levando em consideração os fatos narrados e as
evidências apresentadas.

Em 2020 recebemos 301 denúncias sendo estas assim avaliadas: 129 procedentes
e 172 improcedentes. Importante ressaltar que no ano de 2020 apenas os clientes
acionaram este canal.

Cabe aqui salientar que a Multimarcas Consórcios vem desenvolvendo ações
específicas visando aprimorar seus processos a fim de manter um relacionamento  
saudável e ético em todas as instâncias.

https://multimarcasconsorcios.com.br/canal-de-denuncias/


Importante destacar que a Multimarcas Consórcios vem trabalhando em busca de
soluções que visam manter um relacionamento longo e saudável com nossos
consorciados. Cabe destacar que a parceria com os órgãos fiscalizadores e reguladores é
fundamental uma vez que nos permite corrigir nossos processos em benefício dos
consorciados.

SISTEMA RDR - 
BANCO CENTRAL 

O RDR/SISCAP é o sistema de
Registro de Demandas do
Cidadão. É por meio dele que
todas as instituições financeiras
autorizadas a funcionar pelo
Banco Central, tomam
conhecimento e prestam
esclarecimentos sobre as
reclamações e denúncias
registradas no BACEN pelo
cidadão demandante.

No 1º semestre de 2020 a Multimarcas Consórcios recebeu 25 reclamações reguladas
procedentes, figurando no 6º lugar no ranking do Banco Central, já no 2º semestre de
2020 a Multimarcas Consórcios recebeu 36 reclamações reguladas procedentes,
figurando no 4º lugar no ranking do Banco Central.



A diversidade em uma empresa vai além de respeitar e aceitar as diferenças. É fundamental
entender que uma equipe com diversos perfis fica mais rica em talentos, melhora os
resultados da empresa e contribui para o sucesso empresarial.

A Multimarcas Consórcios acredita que ao promover a inclusão e a diversidade possibilita um
ambiente enriquecedor que favorece uma cultura corporativa de acolhimento e empatia.
Além do mais, com a cultura de diversidade e inclusão na organização, há mais abertura para
o diálogo e a interação entre pessoas de diferentes grupos. A proposta é fortalecer os
vínculos e incentivar a compreensão do outro. Isso contribui para gerar motivação, satisfação
com o emprego e engajamento.

DIVERSIDADE E 
INCLUSÃO

Por meio do Código de Ética, Conduta e Integridade a Multimarcas Consórcios estabelece as
condutas em suas diferentes dimensões que objetivam a construção de identidade e imagem
de uma organização reconhecida, com foco no trabalho inovador e de excelência, alinhado às
boas práticas de governança corporativa.

Assim, as ações para promoção da diversidade no quadro funcional, seja de colaboradores e
de parceiros, garantidas pelas políticas gerais e pelo Código de Ética, Conduta e Integridade
visam disseminar uma cultura que favorece as melhores práticas, comportamentos e
posturas em prol do respeito ao progresso social.



COLABORADORES



PARCEIROS



A Multimarcas Consórcios reconhece a importância de inserir em sua Cultura
Organizacional ações que visem fortalecer a Educação Continuada a todos os seus
Colaboradores e Parceiros, assim, ofertou os seguintes treinamentos:

EDUCAÇÃO 
CONTINUADA

Em 2020 tivemos 123 colaboradores aprovados e 900 Representantes Autorizados
aprovados, destes últimos, incluímos representantes, funcionários administrativos e
vendedores.

PREVENÇÃO À LAVAGEM DE DINHEIRO E AO FINANCIAMENTO DO TERRORISMO 

O curso escolhido faz parte da Plataforma da Escola Nacional de Administração
Pública – Enap disponível pelo link: https://www.escolavirtual.gov.br/curso/217, tem
como conteudista o COAF e como certificador a ENAP e possui uma carga horária de
20h.

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/217


INTRODUÇÃO À LEI BRASILEIRA DE PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

O curso escolhido faz parte da Plataforma da Escola Nacional de Administração Pública – Enap
disponível pelo link: https://www.escolavirtual.gov.br/curso/153, tem como conteudista o ITS Rio e
como certificador a ENAP e possui uma carga horária de 10h.

Em 2020 tivemos 118 colaboradores aprovados e 883 Representantes Autorizados aprovados,
destes últimos, incluímos representantes, funcionários administrativos e vendedores.

IMPLANTAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO

O curso escolhido foi destinado aos líderes da empresa e teve como objetivo apresentar uma
Introdução ao Planejamento Empresarial, a Visão Geral do Orçamento, as Etapas Financeiras e o
Acompanhamento Orçamentário. 

O curso foi realizado nos dias 29 e 30 de setembro e 01 de outubro de 2020 e teve uma carga
horária de 6h. Tivemos 21 colaboradores aprovados.

https://www.escolavirtual.gov.br/curso/153


INTELIGÊNCIA EMOCIONAL

O curso escolhido faz parte da plataforma Conquer Plus e foi destinado aos líderes. Com 5 módulos,
a saber: i) Pilares da Inteligência Emocional; ii) Antifrágil e Adaptabilidade em Tempos de Crise; iii)
Autoconhecimento e Autogestão; iv) Pilares da Inteligência Emocional; v) A Ciência da Felicidade e
possui uma carga horária de 10h.

O curso foi realizado no mês de novembro de 2020 e tivemos 15 colaboradores aprovados.

PCA-10 - CERTIFICAÇÃO PARA PROFISSIONAIS DE CONSÓRCIO

A Certificação para Profissionais de Consórcio (PCA-10) é oferecida pela ABAC e tem o apoio do
Banco Central do Brasil, a autarquia que regulamenta e fiscaliza o setor. A PCA-10 tem por objetivo
atestar o nível de conhecimento técnico do profissional que atua com consórcio, levando-o a
promover boas práticas. O candidato precisa concluir o curso de 24h para em seguida realizar o
exame. O exame é realizado on-line e é composto por 50 questões de múltipla escolha, divididos em
quatro módulos: Objetivos do Consórcio e Legislação, Funcionamento e Processos, Cálculos
Financeiros e Ética e Melhores Práticas. Para ser aprovado, o candidato precisa obter 70% de acerto
no cômputo geral.

No 2º semestre de 2020 realizamos um projeto piloto em que tivemos 10 colaboradores aprovados.
A partir de 2021 ampliaremos progressivamente a certificação a todos os colaboradores e
Representantes Autorizados.



SAÚDE, 
SEGURANÇA E 
BEM-ESTAR

A promoção da qualidade de vida no trabalho deve priorizar a saúde e segurança e
considerar o indivíduo em suas dimensões biológica, psicológica e social, abarca
ainda ações em saúde ocupacional e segurança e qualidade de vida no trabalho.
Assim, as ações estratégicas implementadas pela Multimarcas Consórcios abrangem:

Remuneração

 Remuneração adequada
 Equidade interna e externa
Remuneração comparável à de outros profissionais no
mercado de trabalho.

Condições de trabalho

 Jornada de trabalho
Carga de trabalho
 Ambiente físico
Material e equipamentos
Quantidade e qualidade de material disponível para a
execução do trabalho
Ambiente saudável

Uso e desenvolvimento de capacidades

 Autonomia
Significado de tarefa
 Identidade da tarefa
Variedade da habilidade
Retro informação



Oportunidade de crescimento e segurança

Possibilidade de carreira
 Crescimento pessoal
Segurança de emprego

Integração social na organização

Igualdade de oportunidades
Relacionamento
Senso comunitário

Constitucionalismo

 Direitos trabalhistas
 Privacidade pessoal
 Liberdade de expressão
Normas e rotinas

Trabalho e vida pessoal

Papel balanceado no trabalho
Horário de entrada e saída do trabalho

Relevância social da vida no trabalho

 Imagem da Instituição
 Responsabilidade social da instituição
 Responsabilidade social pelos serviços
 Responsabilidade social dos empregados



BENEFÍCIO/PROGRAMA
EFEITOS GERADOS AO

COLABORADORDESCRIÇÃO

Ergonomia do ambiente
de trabalho

Análise Ergonômica do Trabalho que
visa à adaptação das condições de
trabalho, das características
psicofisiológicas do trabalhador,
abordando, no mínimo, os aspectos
relacionados a mobiliário e
equipamentos dos postos de trabalho;
condições ambientais, como ruído,
temperatura, velocidade do ar,
umidade relativa do ar, iluminação; e a
organização do trabalho.

Prevenção de doenças
osteomusculares relacionadas
ou agravadas pelo trabalho.

Vale alimentação -
Vale refeição

Em 2020 o Programa Médico de Segurança do Trabalho, por meio de exames ocupacionais
(admissional, periódico, retorno ao trabalho) identificou o perfil epidemiológico dos
funcionários, balizando a elaboração de ações de prevenção de riscos/problemas de saúde.

Valor disponibilizado em cartão
eletrônico utilizado para
ressarcimento de despesas com
aquisição de alimento em
supermercado, restaurantes e
lanchonetes.

Auxílio nas despesas com
itens alimentícios.

Licença-maternidade Afastamento por licença-
maternidade conforme previsto
pela legislação.

Tempo a ser dedicado à
criança, favorecendo a
amamentação e/ou seu
desenvolvimento.

Licença-paternidade Afastamento por licença-
paternidade conforme previsto
pela legislação.

 Tempo a ser dedicado com
a criança, fortalecendo o
laço de responsabilidade
paterna.

Vale transporte Valor disponibilizado em cartão
eletrônico utilizado para
ressarcimento de despesas com
aquisição de passagens no
transporte público.

Auxílio nas despesas com
transporte



BENEFÍCIO/PROGRAMA
EFEITOS GERADOS AO

COLABORADORDESCRIÇÃO

Convênio médico Plano com coparticipação para
consultas, exames, terapias,
internações e tratamentos
ambulatoriais.

Atendimento, de forma
parcial, de necessidades
previstas no programa.

Convênio EXC CARD Com foco na racionalização e
otimização de processos e
melhoria na qualidade de vida do
colaborador, dispomos de cartão
combustível, cartão saúde-
farmácia, cartão supermercado.

O Cartão Convênio ECX
Card é uma ferramenta
motivacional que visa a
implementação ou
complementação do
adiantamento salarial (via
meio eletrônico), e pode ser
utilizado em uma
abrangente rede de
estabelecimentos
comerciais credenciados
pela ECX CARD.

Seguro de vida Contratado pela empresa com o
objetivo de assegurar proteção
aos seus colaboradores.

Benefício social contratado
em grupo que preza pela
valorização do capital
humano. 

Convênio com ótica Garante mais conforto e qualidade
visual para os colaboradores
dispondo de condições e serviços
diferenciados.

Condições e serviços
diferenciados 




