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Introdução

introdução

Todo mundo tem o sonho da casa própria, conseguir

conquistar o primeiro imóvel, seja para iniciar a sua vida ou

não depender mais de aluguel. Essa conquista representa para

muitas pessoas o sinônimo estabilidade financeira e segurança.
Porém, não é algo fácil de ser realizado.

É um processo que exige muita pesquisa sobre bons imóveis
juntamente a um bom planejamento financeiro, afinal de
contas, você terá que arcar com um pagamento muito alto.
Portanto, é necessário que o comprador tenha disciplina,

controle dos gastos, faça uma poupança emergencial, dentre
outras ações.

Esse processo necessita de um planejamento feito
a longo prazo, em que o comprador possa se
organizar financeiramente por um tempo para
poder arcar com a dívida que vai assumir, uma vez
que o financiamento imobiliário é a modalidade
mais utilizada para esse tipo de aquisição.
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introdução

Como o mercado imobiliário é um ramo que sofre grandes

influências da política e economia do país, é importante estar
atento sobre o melhor momento para fazer a compra do

imóvel, para que seu investimento não se torne um problema
para você!

Sendo assim, preparamos um guia para lhe auxiliar na

conquista da casa própria. Veja aqui algumas dicas sobre

como fazer um bom planejamento financeiro, alguns pontos

a serem observados na hora de escolher o imóvel ideal, bem
como as formas de pagamento disponíveis para transações
imobiliárias. Vamos lá?
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Faça um
planejamento
financeiro

Faça um planejamento financeiro

Muitas pessoas acabam adiando a compra da casa própria e
deixando-a como um projeto muito distante, por demandar

o investimento um valor muito alto. Porém, essa conquista
não precisa demorar muito para acontecer se você se

preparar adequadamente, e a primeira coisa a ser feita é
um planejamento financeiro.
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Faça um planejamento financeiro

Por que é importante fazer um
planejamento financeiro?
Adquirir um imóvel é uma grande realização na vida de muita

gente, mas é algo que traz um impacto financeiro enorme.
Sendo assim, é somente por meio de um planejamento que

você vai conseguir se controlar financeiramente e evitar que os

imprevistos durante o processo atrapalhem a concretização
desse sonho.

O planejamento se mostra importante, pois ele possibilita

regularizar seus gastos, realizar algumas economias e juntar
aquele dinheiro necessário para dar entrada na casa, bem

como preparar o orçamento para arcar com as parcelas de um
possível financiamento imobiliário. Vale ressaltar que quanto
maior o valor pago na entrada, menores serão as
prestações do imóvel.
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Faça um planejamento financeiro

Por onde começar?
O primeiro passo para começar um planejamento financeiro é

você identificar sua renda mensal e também a do seu cônjuge,
caso esse sonho seja em conjunto. Faça uma planilha expondo
toda a renda e também os gastos. Dessa forma, você vai

conseguir ter um controle do entra e sai mensalmente.
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Faça um planejamento financeiro

Como realizar esse planejamento?
Depois que você já tem um controle de quanto ganha, bem

como das despesas mensais que afetam sua renda, é hora de
dar continuidade ao planejamento. Agora é necessário que

você faça alguns cortes de despesas desnecessárias e que
acabam pesando no final do mês.

Só esse corte vai resultar em uma ótima economia mensal.
Tire da sua rotina gastos com refeições na rua, faça uso

consciente de água e energia para reduzir o valor das contas,
procure comprar apenas o básico no supermercado e evite
compras desnecessárias que a gente geralmente faz.

Para estimular uma maior economia entre a família, você
pode fazer uma aposta com seu cônjuge sobre quem vai

economizar mais dinheiro durante o mês. É uma forma bem
legal de um estimular o outro a conseguir o montante ideal
para comprar o imóvel.
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Faça um planejamento financeiro

Fica muito mais fácil fazer uma economia com esses

cortes de gastos e com o controle das despesas mensais.

Independentemente da forma como você for pagar a aquisição
do imóvel, o planejamento vai ajudá‑lo bastante a ter um
bom controle financeiro.

Esse dinheiro que vai sobrar pode ser aplicado em uma

poupança para ir juntando aos poucos e, de certa forma, ter

algum retorno, mesmo que a taxa de juros não seja muito alta.
Você pode também aplicar esse dinheiro em um consórcio

imobiliário. Essa modalidade permite resgatar um bom valor para
utilizar na compra do imóvel.

Vale ressaltar que esse planejamento também vai ajudá-lo a

ter uma base para poder arcar inclusive com os gastos que

surgem durante o processo de compra do imóvel, sendo elas
as taxas, os impostos e também os reajustes que surgem ao
longo do tempo do financiamento.
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Procure o imóvel ideal

Procure o imóvel ideal

Depois de feito o planejamento e a preparação para a aquisição
do bem, chegou a hora de procurar o imóvel ideal para

você. É importante que se pense naquilo que mais agrada o

comprador e a família, se a intenção é comprar uma casa ou
um apartamento, e qual o tipo e tamanho de imóvel vai lhe
proporcionar qualidade de vida.
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Procure o imóvel ideal

Defina a prioridade da família
É importante que o comprador defina aquilo que é prioridade

para ele a sua família. Para escolher o imóvel ideal é necessário
colocar algumas questões na balança, e avaliar o que é melhor
para todo mundo.

Um exemplo, para determinar o tamanho da casa ou do

apartamento, a respeito do número de cômodos, é necessário

que você tenha uma ideia de quantos filhos pretende ter. Agora,

se já há uma família completa, é bom ficar atento sobre a melhor
localização para ter acesso fácil às escolas e ao seu trabalho.

Leve em consideração também a vizinhança. Conheça o local
e veja se ele disponibiliza tudo aquilo que você precisa, se é

uma região segura, se as vias públicas de acesso estão em boas
condições, dentre outros aspectos. Isso vai influenciar bastante
na sua qualidade de vida morando na casa nova.
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Procure o imóvel ideal

Escolha entre casa ou
apartamento
Uma grande questão na hora de procurar pelo imóvel ideal

é escolher entre casa ou apartamento. É importante ver as
vantagens e desvantagens dos dois tipos para saber qual é a
melhor alternativa para os moradores.

A casa dá mais privacidade, afinal de contas, os moradores

estão vivendo dentro dos limites do próprio terreno, e podem

fazer o que quiser, sem se preocupar com regras de condomínio
e sem ter que dividir áreas comuns com outras pessoas.
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Procure o imóvel ideal

Em uma casa você pode contar com um jardim, ter a liberdade
de criar um animal de estimação com mais espaço, ter uma
garagem grande, e nem vai se preocupar com pagamento de

taxas condominiais, porém, vale lembrar que a manutenção do
espaço fica por conta dos moradores.

Agora, o apartamento é uma ótima opção para quem procura

por morar com mais segurança. Sua única preocupação em um
condomínio é com sua propriedade, ou seja, as manutenções e

benfeitorias para o prédio ficam na responsabilidade do síndico e
de prestadores de serviços.

Em relação à segurança, essa vantagem compensa muito a

escolha por um apartamento. Mesmo que seja necessário o

pagamento mensal de uma taxa de condomínio, a estrutura que
um prédio tem, reduz muito as chances de acontecer furtos.
Um ponto muito importante para ser avaliado é sobre a

possibilidade de crescimento da família. Pense nos seus planos
do futuro, se houver a possibilidade de chegar mais filhos, por

exemplo, o ideal é que você procure um imóvel maior, para que
todos tenham qualidade de vida dentro de casa.

16

Procure o imóvel ideal

As características dos dois tipos de imóveis são bem distintas,
portanto, vale a pena avaliar bem qual deles condiz com a

sua realidade e proporcionará maior qualidade de vida para
toda a família.
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Procure o imóvel ideal

Avalie várias opções
Pesquise bastante imóveis para que você tenha muitas opções.
Alguns compradores, ao procurar a primeira residência, têm

a tendência de se admirar pelas ofertas do mercado e pelas
opções empurradas por vendedores. Dessa forma, é muito

provável que a pessoa faça a escolha errada e opte por uma
casa que não atenda às suas necessidades.

Sendo assim, é muito importante que você saiba
escolher o seu bem e tenha muito cuidado
nessa tarefa. É essencial que nesse momento
seja feito um investimento com segurança.
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Procure o imóvel ideal

Analise com bastante critério as
características do imóvel
Vá no site da imobiliária, veja as fotos do imóvel, procure e peça
as plantas para que você verifique todo o espaço da residência.
Além disso, analise a disposição e tamanho de todos os

cômodos para saber se tudo se enquadra à sua expectativa.
É importante que você visite vários imóveis para poder

comprar e conhecer e, dessa forma, verificar se o tamanho e

disposição dos ambientes estão de acordo com a planta. Muitas

vezes, um apartamento de três quartos parece uma boa escolha,
mas se os cômodos forem pequenos, já não vale a pena.

Tenha também uma noção do mobiliário para que aquilo que

você já tem ou pretende comprar esteja adequado e harmonize
dentro do espaço disponível do imóvel.
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Analise as formas de
pagamento

Analise as formas de pagamento

Depois de ter escolhido o imóvel, é hora de avaliar as formas
de pagamento disponíveis para você fazer a aquisição da
casa própria.

Pagamento à vista
Você pode fazer a compra à vista. Dessa forma, o comprador,

muitas vezes, consegue algum bom desconto. Ademais, essa
prática facilita bastante a negociação, uma vez o comprador

pode oferecer um preço um pouco menor do que foi estipulado.
Porém, nesse caso, é necessário estar preparado com um

grande montante de dinheiro reservado, para poder oferecer
no momento da negociação.
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Analise as formas de pagamento

Financiamento imobiliário
O pagamento também pode ser feito por financiamento.

Nessa modalidade, o comprador procura uma instituição

financeira para conseguir um crédito imobiliário e poder
quitar o imóvel todo e pagar a dívida direto para o banco.

Nesse tipo de pagamento, o banco analisa a renda familiar,

recolhe alguns documentos do comprador, define com ele o
tempo do contrato e o número de prestações que deverão
ser pagas. Também existe a possibilidade de simular o
financiamento para saber o valor das parcelas.
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Analise as formas de pagamento

Minha Casa Minha Vida
O programa Minha Casa Minha Vida é uma opção de

financiamento mais facilitada e voltada para pessoas

de renda mais baixa, que teriam maiores dificuldades para
conseguir o crédito imobiliário.

Atualmente, para adquirir as vantagens do programa é

necessário que a família tenha limite de renda de até 9 mil reais.
Com o MCMV, o comprador consegue financiar até 100% do
imóvel sem a necessidade de oferecer um valor de entrada, e
o tempo do contrato também pode ser prolongado.

Consórcio Imobiliário
Outro tipo de pagamento que pode ser utilizado é o consórcio.
Nessa modalidade, um grupo de pessoas se juntam e

vão pagando para uma empresa especializada um valor
predeterminado.Essa empresa vai realizar assembleias

mensalmente com todos os envolvidos no consórcio, a fim de
escolher um para ser o beneficiado da vez e conquistar o
dinheiro para comprar o imóvel. É possível realizar lances
nessas assembleias para que a sua vez seja antecipada.

23

Conte com o apoio de
uma imobiliária

Conte com o apoio de uma imobiliária

A imobiliária é a empresa que vai auxiliar o comprador a
encontrar a melhor casa ou apartamento, vai ajudar na
negociação com o vendedor e também no recolhimento
da documentação necessária, ou seja, a imobiliária vai

acompanhá‑lo em todas as etapas até a conclusão do negócio.

Em outras palavras, a função da imobiliária
é intermediar a venda de um imóvel. Seja para
encontrar uma boa propriedade para os clientes
ou, então, para procurar pessoas interessadas
nos bens que estão cadastrados na empresa.
Algumas pessoas preferem contar com a ajuda de um

corretor autônomo, porém, os serviços de uma imobiliária

são mais completos e elas trazem mais credibilidade para
uma negociação, visto que a empresa pode ser renomada
no mercado.

Lidando com uma imobiliária, você poderá confiar em todas

as decisões que forem tomadas durante o processo, pois os

anos de mercado e o número de transações já realizadas pela
empresa só confirmam os bons serviços que são oferecidos e

são exemplos de experiências únicas e válidas para os clientes.
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Conte com o apoio de uma imobiliária

As imobiliárias ainda oferecem as melhores opções de imóvel
de acordo com aquilo que você busca, levando em conta
também uma localidade específica.

Essa é uma alternativa bastante válida quando a pessoa busca

se mudar para uma região que já está acostumada e que tenha

fácil acesso para lugares ligados à rotina, como trabalho, escola
ou outras atividades corriqueiras.

Com o apoio de uma imobiliária, seu processo de aquisição
será feito de forma bem mais rápida e segura.
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Conclusão

conclusão

Para ajudá-lo, confira alguns itens desse check-list para você
fazer durante esse processo:

ʝʝ realizar um planejamento financeiro adequado;
ʝʝ estabelecer metas para conseguir economizar;
ʝʝ escolher um imóvel ideal de acordo com as características
da sua família;

ʝʝ pense no futuro da família na hora de realizar a compra;
ʝʝ analise todas as opções de pagamento para escolher a
melhor para você;

ʝʝ visite os imóveis e conheça as características e recursos do
condomínio.
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conclusão

Por fim, vale ressaltar que o comprador deve procurar o serviço
de uma empresa especializada e de confiança. Pergunte aos
seus amigos ou familiares que tenham alguma imobiliária de

confiança, pesquise sobre as melhores empresas disponíveis no
mercado, olhando os serviços prestados e o tempo de atuação.
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Fundada em 17 de maio de 2011 por Cassio Tondin de Campos,
corretor de imóveis (CRECI/SC 21801-F) e Diogo André Miguel corretor
e avaliador de imóveis (CRECI/SC 18266-F – CNAI 6417), no bairro do
Gravatá em Navegantes, a Cadin Imóveis é hoje uma das principais
imobiliárias do litoral de Santa Catarina. Com o propósito de ajudar
as pessoas a concretizar seus sonhos e a fazer os melhores negócios
com segurança, tranquilidade e transparência, a Cadin Imóveis inova
em seus processos administrativos, ações de relacionamento e
principalmente em sua gestão inovadora e moderna.
Entre suas principais ações destacamos os eventos de relacionamento
com a comunidade, como a Feijoada Beneficente e a Campanha da
Saúde, que já fazem parte do calendário da empresa e da cidade.
Ações de pós-atendimento também são constantes, visando
à melhoria contínua dos processos e a satisfação dos clientes.
A imobiliária também está presente nos principais portais para
venda e locação de imóveis do país, além da elaboração de materiais
exclusivos, criação de campanhas e eventos para divulgar seus
imóveis e gerar mais relacionamento com seus públicos. Buscando a
melhoria contínua, sua equipe recebe constantemente treinamentos e
participa de palestras e eventos voltados ao ramo imobiliário.

