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INTRODUÇÃO

INTRODUÇÃO

Por isso, é necessário saber como procurar os melhores
imóveis, o que deve ser observado antes de comprar,

Como você sabe, adquirir a casa própria é o

quais são os fatores que influenciam a compra, entre

sonho de consumo da maioria dos brasileiros.

outros pontos.

Contudo, para conquistar esse objetivo é preciso
enfrentar diversos desafios. Afinal, um imóvel é

Você quer comprar um imóvel pronto, mas tem dúvidas

um investimento de alto valor financeiro, além de

sobre o processo? Preparamos um guia completo para

ser um patrimônio que pode ficar na família por

que você consiga comprar o seu imóvel com segurança!

muitos anos.

Boa leitura!
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COMO ENCONTRAR BONS IMÓVEIS?

Infelizmente, muitos anúncios estão incompletos, com dados
desatualizados ou informações falsas.
Para ajudar você a usar a internet e encontrar boas opções de
imóveis, separamos algumas dicas importantes.

PESQUISE EM SITES CONFIÁVEIS
Buscar os imóveis em sites confiáveis, que já atuam no mercado
por muito tempo, aumentam as chances de encontrar bons
anúncios. Afinal, nesses portais os anúncios de imóveis de
corretores ou imobiliárias tendem a possuir informações mais

COMO ENCONTRAR
BONS IMÓVEIS?

completas, mais confiáveis e fotos de maior qualidade.
Pesquise também sobre a empresa ou corretor imobiliário
que está anunciando o imóvel. A internet oferece várias

Com o advento da internet, existe um grande

ferramentas para facilitar a busca desse tipo de informação.

número de oferta de imóveis. Basta uma breve

De forma nenhuma, negocie com profissionais que não

pesquisa para encontrar milhares de imóveis na

estejam devidamente credenciados no CRECI (Conselho

sua cidade ou região.

Regional de Corretores de Imóveis).
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COMO ENCONTRAR BONS IMÓVEIS?

ESCOLHA A
MELHOR REGIÃO

LEIA TODO O ANÚNCIO

CONVERSE COM
OS VIZINHOS

Para evitar perder tempo visitando
Principalmente nas grandes

os imóveis errados, é importante

As pessoas geralmente gostam de

cidades, é impossível pesquisar por

ler o anúncio com muita atenção.

se sentirem úteis, e seus vizinhos em

imóveis sem filtrar as opções por

Verifique a quantidade de cômodos,

potencial provavelmente vão adorar

localização. A quantidade de casas e

as fotos e até a data de publicação.

conversar sobre o bairro. Aproveite
para perguntar sobre transporte

apartamentos disponíveis é imensa.
Por isso, é essencial escolher qual é

Muitas vezes as empresas

público, comércio na região,

a região de seu interesse.

estipulam um prazo para o preço

praças, mercados, policiamento e

que divulgam e a informação pode

pontos de barulho na vizinhança.

A decisão deve ser feita com base na

estar desatualizada. Observe se o

infraestrutura que a família precisa

anúncio está sem preço ou outra

Todas essas informações são

ter, como a proximidade com o

informação. Assim é possível

importantes para ajudar você a

trabalho, escola a segurança, entre

conferir os dados que faltam antes

tomar sua decisão de forma mais

outros aspectos.

de agendar a visita.

consciente.
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COMO ENCONTRAR BONS IMÓVEIS?

CONTE COM A
AJUDA PROFISSIONAL
Ter ajuda profissional torna a pesquisa muito
mais tranquila. Afinal, o corretor de imóveis
vai selecionar as opções disponíveis com base
nas necessidades estipuladas por você. Além
disso, ele vai acompanhar você durante as
visitas e saberá tirar todas as suas dúvidas em
relação aos imóveis.
Não se esqueça de fazer uma boa vistoria
na casa. Como já foi dito, um imóvel é
um bem de alto valor agregado. Sendo
assim, não é interessante deixar passar
despercebido nenhum detalhe ou
defeito. Problemas encontrados durante
a vistoria podem ser usados como
argumentos para solicitar descontos.
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QUAIS SÃO AS VANTAGENS DE ADQUIRIR
UM IMÓVEL NOVO E UM IMÓVEL USADO?

QUAIS SÃO AS VANTAGENS
DE ADQUIRIR UM IMÓVEL
NOVO E UM IMÓVEL USADO?
Uma das principais dúvidas que surgem durante a
compra da casa própria é: comprar um imóvel novo
ou um usado? As duas alternativas têm pontos
positivos e negativos. Para tomar a melhor decisão,
é preciso conhecer as características de cada
opção e escolher aquela que melhor se encaixa
na sua realidade.
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QUAIS SÃO AS VANTAGENS DE ADQUIRIR UM IMÓVEL NOVO E UM IMÓVEL USADO?

VANTAGENS DO IMÓVEL NOVO

Um imóvel novo corre menos risco de ter problemas
estruturais do que os imóveis usados, em que a estrutura

Comprar uma casa ou apartamento novo e pronto é ideal

pode já ter se desgastado com o tempo. Portanto, comprar

para quem não quer ou não pode esperar muito tempo

um imóvel novo evita surpresas desagradáveis.

para se mudar. Afinal, o imóvel já está pronto para morar
e vazio — não será preciso aguardar o término da obra ou
que a outra família se mude. Para começar a mudança, basta
resolver as questões burocráticas da compra.
A arquitetura está em constante aprimoramento e, por
isso, comprar um imóvel novo garante que ele vai ter
características mais modernas. Alguns fatores como a
presença de área de lazer, mais tomadas nos cômodos e
garagem para mais de um carro são alguns dos itens que
valorizam o imóvel que foi lançado recentemente.
Além disso, as plantas desse tipo de imóvel tendem a ser
mais inteligentes do que as antigas. Outro fator importante
é a possibilidade de personalizar os espaços ao seu gosto de
forma mais fácil.
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QUAIS SÃO AS VANTAGENS DE ADQUIRIR UM IMÓVEL NOVO E UM IMÓVEL USADO?

VANTAGENS DO
IMÓVEL USADO
Os imóveis usados também têm vantagens.
A principal delas é que eles geralmente
costumam ser maiores que os novos
empreendimentos. Na maioria das vezes,
esse tipo de imóvel é mais barato
e possibilitam uma boa margem
de negociação.
Outro ponto positivo é a localização
dos empreendimentos, geralmente os
imóveis antigos estão mais próximos
ao mar, com uma localização mais
privilegiada na praia.

12

O QUE LEVAR EM CONTA NA HORA DE
ESCOLHER UM IMÓVEL PRONTO?

Veja algumas dicas que podem ajudar você a encontrar o

O QUE LEVAR EM CONTA
NA HORA DE ESCOLHER
UM IMÓVEL PRONTO?

imóvel certo.

OBSERVE A LOCALIZAÇÃO
Nem sempre o bairro mais famoso é a melhor opção para

Essa não é uma compra qualquer e precisa ser feita

você. Para escolher a localização, é necessário entender

com muito cuidado. Para evitar dores de cabeça e

o que vai oferecer melhor conforto e qualidade de vida

insatisfação no futuro, diversos fatores precisam

para os moradores. Nesse sentido, é importante lembrar de

ser considerados. Afinal, a propriedade deve

escolher um bairro que fique próximo ao local de trabalho ou,

atender as necessidades de todos os moradores, e

se for o caso, a escola dos filhos. Mesmo que a família tenha

ser compatível com a renda familiar.

carro, ninguém gosta de passar horas no trânsito.
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O QUE LEVAR EM CONTA NA HORA DE ESCOLHER UM IMÓVEL PRONTO?

FAÇA VISITAS

ESCOLHA O
TAMANHO IDEAL

PESQUISE SOBRE
A SEGURANÇA

E sempre nessas visitas, vá

O número e a rotina das pessoas

Todo mundo quer morar em um

acompanhado pelo corretor de imóveis.

que vão morar na casa devem ser

lugar seguro, não é mesmo? Para

Ele é um profissional capacitado e que

observados na hora de decidir o

ter certeza de que a região do

pode tirar todas as suas dúvidas em

tamanho ideal. Casais sem filhos ou

imóvel é segura, é necessário

relação a casa ou apartamento.

pessoas que moram sozinhas não

pesquisar sobre os índices de

precisam de muito espaço.

segurança do bairro escolhido.

Visite o imóvel por mais de uma vez.

Essas informações podem ser

Durante a visita, observe com atenção
todos os detalhes da propriedade

Entretanto, se o casal já tem filhos

encontradas na internet. Conversar

e não fique com vergonha de fazer

ou pretende ter em um futuro breve,

com comerciantes e vizinhos

perguntas. Esse é um bom momento

é é indicado que o apartamento ou

também é uma boa maneira de

para verificar a vizinhança e a

casa seja maior para abrigar a todos

saber sobre a segurança do bairro e

infraestrutura da rua e do bairro.

de forma confortável.

da rua do imóvel.
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QUAIS OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
PARA COMPRAR UM IMÓVEL?

QUAIS OS DOCUMENTOS
NECESSÁRIOS PARA
COMPRAR UM IMÓVEL?
Para adquirir um imóvel é necessário organizar
uma série de documentos. Muitas vezes, as
pessoas enfrentam problemas durante o

Para evitar que isso aconteça com você, veja quais são os

processo de compra por não terem separado com

documentos necessários para a compra de um

antecedência todos os papéis.

imóvel pronto.
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QUAIS OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA COMPRAR UM IMÓVEL?

DOCUMENTOS QUE DEVEM SER
APRESENTADOS PELO VENDEDOR

»» certidão de distribuição cível;
»» certidão de nascimento;

Quem está vendendo a casa ou apartamento, seja pessoa física
ou jurídica, precisa apresentar uma série de documentos. Veja

»» certidão negativa de débitos de tributos imobiliários;

os documentos necessário no caso de pessoa física:
»» certidão negativa de débitos trabalhistas;
»» cópia do RG;
»» certidão negativa de débitos federais de pessoa física;
»» cópia do CPF;
»» certidão negativa de débitos na Junta Comercial;
»» para os casados, cópia da certidão de casamento ou da
certidão de união estável (nesses casos, também

»» certidão negativa de ações na Justiça Federal;

os documentos pessoais do cônjuge também
serão solicitados);

»» certidão negativa de protesto de títulos.

Obs.: Caso você esteja negociando seu imóvel através de uma imobiliária ou corretor de sua confiança, não há necessidade de
se preocupar com esses documentos. Pois é de responsabilidade da imobiliária/corretor se certificar que todos estão em dia.
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QUAIS OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA COMPRAR UM IMÓVEL?

DOCUMENTOS DO IMÓVEL QUE
DEVEM SER VERIFICADOS
Também é essencial analisar com atenção os
documentos do imóvel. A medida serve para chegar
se a propriedade é legal e não tem dívidas com estado,
além de garantir que o vendedor é realmente o
proprietário. Veja quais são os documentos necessários:
»» matrícula atualizada;
»» certidão negativa de ônus;
»» certidão negativa da prefeitura e demais órgãos
»» declaração de inexistência de débitos condominiais.

Obs.: Caso você esteja negociando seu imóvel através de uma imobiliária ou corretor de sua confiança, não há necessidade de
se preocupar com esses documentos. Pois é de responsabilidade da imobiliária/corretor se certificar que todos estão em dia.
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QUAIS OS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA COMPRAR UM IMÓVEL?

DOCUMENTOS QUE DEVEM SER
PROVIDENCIADOS PELO COMPRADOR

»» extrato do FGTS (caso opte por usar os recursos

A pessoa interessada em adquirir o imóvel também deve

»» comprovantes de renda dos últimos 3 meses (para

disponíveis em sua conta no financiamento);

apresentar uma série de documentos, principalmente

isso podem ser enviados contracheques, declaração

se a compra for feita por meio de financiamento

de imposto de renda, decore, extratos bancários).

imobiliário. Saiba quais são os documentos
mais solicitados:

Outros documentos podem ser solicitados pelo banco ou
instituição financeira que for realizar o financiamento

»» cópia do RG, CPF e comprovante de
residência atualizado;

imobiliário. O advogado especialista que vai elaborar o
contrato de compra e venda da propriedade também pode
precisar de outros dados.

»» cópia da carteira de trabalho (CTPS);

Ou você pode simplesmente contratar um Corretor de
»» comprovante de estado civil (casados devem
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Imóveis de sua confiança e deixe que ele vai se preocupar

apresentar a certidão de casamento, divorciados a

e cuidar disso tudo para você, hoje as imobiliárias maiores

certidão de casamento averbada e pessoal solteiras

possuem assessoria jurídica especializada e os advogados

apresentam a certidão de nascimento);

da imobiliária vão cuidar de tudo para você!

QUAIS SÃO AS FORMAS DE PAGAMENTO
PARA A COMPRA DE UM IMÓVEL?

QUAIS SÃO AS FORMAS
DE PAGAMENTO PARA A
COMPRA DE UM IMÓVEL?
Adquirir um imóvel à vista é uma ótima opção,
já que aumenta consideravelmente o poder
de negociação de valores com o vendedor.
Entretanto, casas e apartamento são bens de

Para saber qual é a opção mais viável para você, é preciso

alto valor e a maioria das pessoas não tem tanto

estudar as vantagens e desvantagens de cada uma delas.

dinheiro disponível. Felizmente, existem outras

Além disso, é preciso analisar a sua vida financeira.

formas de comprar um imóvel.

Conheça as principais formas de pagamento:
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QUAIS SÃO AS FORMAS DE PAGAMENTO PARA A COMPRA DE UM IMÓVEL?

FINANCIAMENTO COM
A CONSTRUTORA

CONSÓRCIO
É uma alternativa indicada para quem não tem muita

Muitas construtoras financiam com seus recursos os

pressa em se mudar. A vantagem é que o imóvel pode

imóveis construídos por elas. A vantagem dessa opção

ser totalmente financiado. Ao ser contemplado, seja

é que, geralmente, essas empresas permitem mais

por sorteio ou lance, o comprador recebe uma carta de

flexibilidade do que os financiamentos em instituições

crédito e pode comprar o imóvel que desejar.

financeiras , e as taxas de juros e a correção são
menores que nos bancos.

FINANCIAMENTO BANCÁRIO
Essa é uma opção muito usada. Nesse caso, um banco
empresta parte do crédito necessário para que a pessoa
possa comprar o imóvel e ela deve devolver o dinheiro
com juros. As taxas de juros e o prazo do financiamento
variam de acordo com o valor do imóvel e o perfil do
cliente. Para descobrir quais serão as condições, é
necessário fazer simulações de financiamento.
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CONCLUSÃO

CONCLUSÃO
Contudo, como em qualquer negociação, é

Adquirir o imóvel próprio é um momento único.

necessário ter alguns cuidados para que o

Se informar sobre as etapas do processo é umas

processo de compra flua com tranquilidade e

das medidas que vão garantir que o seu objetivo

segurança. Afinal, ninguém quer que o sonho se

seja alcançado com sucesso. Como você viu neste

torne um pesadelo. Não é preciso ter medo basta

e-book, comprar um imóvel pronto pode ser uma

ter paciência e atenção que tudo vai dar certo.

alternativa muito vantajosa.

Boa compra e até a próxima!
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SOBRE A CADIN IMÓVEIS
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 pósatendimento também são constantes, visando à melhoria
contínua dos processos e a satisfação dos clientes.
A imobiliária também está presente nos principais portais
Fundada em 17 de maio de 2011 por Cassio Tondin de

para venda e locação de imóveis do país, além da elaboração

Campos, corretor de imóveis (CRECI/SC 21801-F) e Diogo

de materiais exclusivos, criação de campanhas e eventos

André Miguel corretor e avaliador de imóveis (CRECI/

para divulgar seus imóveis e gerar mais relacionamento

SC 18266-F - CNAI 6417), no bairro do Gravatá em

com seus públicos. Buscando a melhoria contínua, sua

Navegantes, a Cadin Imóveis é hoje uma das principais

equipe recebe constantemente treinamentos e participa de

imobiliárias do litoral de Santa Catarina.

palestras e eventos voltados ao ramo imobiliário.

