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A

dquirir uma casa ou apartamento é
sempre um marco muito importante.
Não é por acaso que diversas pessoas

passam anos sonhando e se preparando
para esse momento. O caminho para chegar
até essa realização não é fácil: exige muita
pesquisa, disciplina e recursos financeiros.
Afinal, estamos falando de um investimento
alto, e ninguém quer correr o risco de se
arrepender da compra ou se endividar durante
o trajeto. Para tanto, é fundamental conhecer
as modalidades de pagamento para comprar
um imóvel, e é por isso que preparamos este
conteúdo.
Elaboramos um guia completo, com dicas e
informações sobre as principais formas de
pagamento imobiliário, para que você consiga
escolher a melhor modalidade para você.
INTRODUÇÃO
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O

financiamento imobiliário é uma das
alternativas mais procuradas por quem
deseja comprar um imóvel e não tem

dinheiro para pagar à vista. Existem vários bancos,
privados e públicos, que emprestam parte do valor
da propriedade e permitem que a devolução seja
realizada em meses ou anos por meio de parcelas
acrescidas de juros.
Um dos requisitos básicos para os interessados
em realizar o financiamento de imóveis é não ter o
nome comprometido em nenhum órgão de proteção
ao crédito, como o SPC e o Serasa. Além disso, a
prestação não pode ultrapassar 30% da renda
familiar mensal.

Entretanto, geralmente, a entrada é equivalente a
20% do imóvel (e em alguns casos pode-se usar

O percentual de financiamento varia de acordo

o FGTS como entrada). Existem diversos tipos de

com o perfil do cliente, o tipo de imóvel e de

financiamento imobiliário, e é interessante pesquisar

financiamento e a instituição financeira que será

para conhecer o que mais se adapta ao seu perfil.

responsável pelo crédito.

Conheça, a seguir, os principais.
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SFH (SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO)
O SFH serve para compra de imóveis

Para realizar o financiamento por meio do SFH,

residenciais e é o sistema mais utilizado no

é necessário cumprir alguns requisitos. Veja

país. Ele aproveita recursos da poupança e

quais são eles:

do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço) para emprestar o dinheiro para os
interessados em adquirir imóveis.

• mínimo de 3 anos de trabalho sob
regime de FGTS (somando todos
os empregos);

O sistema foi criado a partir da Lei 4.380, de
1964, e é fiscalizado pelo Banco Central (BC).
Nele, o pagamento da dívida pode ser feito

• contrato ativo no FGTS ou saldo de,
pelo menos, 10% do valor do imóvel;

em até 35 anos, a taxa máxima de juros é de
até 12% ao ano e o saldo do FGTS pode ser
aproveitado. Vale lembrar que a lei estabelece

• ausência de outro financiamento
concedido por meio do SFH;

o limite da taxa de juros, mas ela pode variar de
acordo com o banco escolhido.

• a propriedade precisa estar localizada
na cidade em que mora ou trabalha,
ou regiões limítrofes.
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Além disso, os imóveis financiados nessa
modalidade nos estados de São Paulo,
Rio de Janeiro, Minas Gerais e Distrito
Federal não podem ultrapassar o valor
de R$ 750 mil. Para os demais estados do
Brasil, o valor máximo é de R$ 650 mil.
As parcelas pagas durante o
financiamento podem ser divididas em
duas partes: a amortização da dívida
(valor subtraído do saldo devedor) e
juros (calculados com base no valor que
ainda resta a pagar).
As instituições financeiras que realizam
o financiamento de imóveis oferecem
alguns tipos de sistemas de amortização
que influenciam diretamente no cálculo
das parcelas. Vamos, a seguir, conhecer
os dois principais sistemas praticados.
FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO
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SAC (SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO CONSTANTE)
Como o próprio nome indica, no SAC, o valor da amortização
continua o mesmo durante todo o período do financiamento.
Como apenas os juros sofrem variações, o valor das prestações
vai diminuindo ao longo do tempo. Nesse caso, as prestações
do início são maiores, a dívida é amortizada mais rapidamente e
o valor total pago de juros é menor. Essa é uma boa alternativa
para quem pode comprometer o orçamento mensal com
prestações mais caras logo no início do financiamento e deseja
terminar de pagar a dívida mais rapidamente.

TABELA PRICE
O Sistema Price, também conhecido como Sistema Francês, é
um dos mais populares em todo o mundo. Nele, as prestações
são fixas, os juros vão reduzindo e a amortização aumenta com o
passar dos meses. A estabilidade no valor das parcelas é a grande
vantagem dessa opção, pois, assim, fica mais fácil elaborar o
orçamento doméstico sem precisar fazer muitas contas.
FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO
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SFI (SISTEMA FINANCEIRO
IMOBILIÁRIO)
O SFI pode ser aproveitado para o financiamento de
imóveis residenciais, comerciais e rurais. Ao contrário
do SFH, nessa linha de crédito, criada por meio da Lei
9.514/97, não existe limite no valor do imóvel que será
financiado. Além disso, não é preciso que esse seja
o seu primeiro financiamento, e a propriedade pode
estar em qualquer cidade do país.
Por conta de sua flexibilidade, o SFI é utilizado
quando o financiamento não se encaixa no Sistema
Financeiro de Habitação. O pagamento pode ser
realizado em até 35 anos e não existe limitação
quanto à taxa de juros. Por conta disso, apesar de ter
que respeitar o Código de Defesa do Consumidor, o
SFI costuma ter juros mais elevados.

FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO
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MCMV (MINHA CASA MINHA VIDA)
O Minha Casa Minha Vida é um programa criado pelo
governo federal com o objetivo de facilitar a aquisição
de imóveis pela população de baixa renda.
Para ser beneficiado pelo programa, é preciso
cumprir uma série de requisitos, sendo o aspecto
principal a renda familiar — que não pode ultrapassar
R$ 9 mil por mês. A partir dessa informação, são
definidos, por exemplo, a taxa de juros e o prazo.
Quanto menor é a renda, maior é o subsídio e menor
a taxa de juros oferecida pelo programa.

FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO
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FINANCIAMENTO COM
A CONSTRUTORA
Existem empresas que realizam o financiamento dos
empreendimentos construídos por elas próprias.
Financiar o imóvel diretamente com a construtora
geralmente é mais rápido e menos burocrático, já que
a empresa tem muito interesse em vender a casa ou
apartamento. Entretanto, o prazo de pagamento costuma
ser menor que o praticado em financiamentos bancários.

FINANCIAMENTO DIRETO
COM O PROPRIETÁRIO
Alguns proprietários também se disponibilizam a
parcelar parte do valor do imóvel. Nesses casos,
geralmente é solicitada uma entrada de 30% e o restante
é parcelado em até 60 meses. Para não ter problemas
ou desentendimentos, é essencial que essa transação
aconteça com a intermediação de uma imobiliária.
FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO
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A

dquirir um imóvel requer um alto

Outra vantagem importante é que, ao contrário

investimento financeiro, e ter todo

do que acontece nos financiamentos imobiliários,

esse dinheiro é um privilégio de

ao comprar um imóvel à vista, você não paga

poucos. Entretanto, vale dizer que essa forma

juros. Além disso, essa forma de pagamento evita

de pagamento pode ter muitas vantagens.

dívidas e, caso bem planejada, não compromete o

O principal benefício de quem tem dinheiro

orçamento familiar.

na mão é a possibilidade de negociar
com o vendedor. Esse poder de barganha,

Entretanto, nem sempre é mais vantajoso pegar essa

principalmente se o vendedor estiver com

grande quantidade de dinheiro e aplicar de uma só vez

urgência em vender, pode resultar em um

na propriedade. Depende, por exemplo, de onde o seu

desconto significativo ou outra facilidade.

dinheiro está investido, quanto ele está rendendo nesse
investimento e qual é o valor do imóvel, ou se você

Dependendo da negociação, também é

hoje está pagando aluguel. Afinal, não é interessante

possível utilizar um bem, como um carro

gastar todo o dinheiro e ficar sem reserva financeira.

ou moto, para realizar parte do pagamento.
Isso também pode ser conversado em outras

É necessário fazer as contas para entender se não

formas de pagamento, mas, certamente, é mais

é melhor aproveitar o rendimento para pagar as

fácil convencer o proprietário se o restante do

prestações do financiamento e ainda ter um dinheiro

valor for entregue no ato.

guardado para emergências.
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O

consórcio também é uma das opções
disponíveis para quem sonha em comprar
uma casa ou apartamento. Funciona assim: um

grupo de interessados se reúne e cada um efetua um
pagamento mensal à administradora do consórcio, que
se responsabiliza em gerenciar a quantia. Quando a soma
das parcelas atinge determinado valor, que já foi acordado
anteriormente, um participante é sorteado e pode realizar
a compra do imóvel. Os tramites após o sorteio são
praticamente os mesmos de um financiamento bancário.
Além do sorteio que é realizado mensalmente, você
também pode ser contemplado no consórcio de imóvel
dando lances. Neste caso, como em um leilão, quem
oferece mais dinheiro ganha a carta de crédito.
Você não paga juros ao participar de um consórcio,
entretanto, é necessário pagar uma taxa de administração
todos os meses. As parcelas também são livres de impostos,
como o IOF (Imposto sobre Operações Financeiras).
CONSÓRCIO
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Mesmo após ser sorteado, ainda é obrigatório realizar o pagamento das parcelas até todos do grupo serem contemplados.
Caso isso não aconteça, a administradora pode entrar com um processo e fazer a apreensão do imóvel.
O consórcio oferece pontos positivos, como
menos burocracia e ausência de juros, mas é
indicado apenas para pessoas que não estão com
muita pressa em comprar uma propriedade.
Afinal, como vimos, a principal forma de
contemplação são os sorteios, e você pode ser
sorteado no início ou demorar anos para conseguir
receber o prêmio. Portanto, se você pode paga
aluguel o consorcio pode não ser tao interessante.
Também vale destacar a importância de escolher
uma boa administradora, para evitar problema
e prejuízo. Para atuar de forma legal no Brasil,
as empresas que oferecem consórcio precisam
ser autorizadas pelo BC, por isso, antes de
fechar negócio, é interessante checar a lista de
instituições habilitadas.
CONSÓRCIO
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A

pesar de ainda ser pouco explorada em
nosso país, a permuta imobiliária também
pode ser uma excelente opção para quem

quer adquirir um imóvel. Nessa modalidade, em
vez de realizar o pagamento em dinheiro, as duas
partes trocam os seus bens simultaneamente.
Como estamos falando de permuta imobiliária,
esses produtos podem ser casas, apartamentos,
lotes, terrenos ou qualquer outro bem imobiliário.
Isso não significa que a troca só possa ser
consumada quando os produtos tiverem valores
iguais. Pode acontecer de uma das partes ter
que realizar uma compensação financeira da
diferença. Essa complementação também é
conhecida como torna, uma prática comum e legal.
Agora que você já sabe do que se trata, veja, a
seguir, as principais vantagens e cuidados da
permuta imobiliária.
PERMUTA IMOBILIÁRIA
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PRINCIPAIS CUIDADOS
A permuta imobiliária é uma transação comercial e,
como tal, precisa ser realizada com respaldo jurídico.
O contrato deve ser feito com muita atenção,
para que ninguém se sinta lesado. Caso tenha a
necessidade de realizar a compensação financeira,
por exemplo, essas condições de pagamento
devem ser previamente combinadas e formalizadas
no contrato. Também é necessário que constem
no documento a data de entrega dos imóveis e os
valores dos bens.
A avaliação dos imóveis que estão sendo
negociados é um item que merece muita atenção.

É importante ter o acompanhamento de um

É fundamental que ambas as partes concordem com

profissional, como um corretor de imóveis, para

o valor final adotado para cada propriedade. Observe

realizar a precificação de forma impessoal. Afinal

alguns critérios que influenciam diretamente o

de contas, não podemos nos esquecer de que é

cálculo do valor do imóvel, como localização,

muito provável que o proprietário atribua um valor

acabamento, conservação e tamanho.

sentimental ao produto.
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PRINCIPAIS VANTAGENS
Uma das grandes vantagens desse tipo de
negociação é a ausência de tributação do
IR (Imposto de Renda). Entretanto, isso só
acontece quando a permuta é realizada entre
imóveis do mesmo valor.
Além disso, a troca de imóveis é muito menos
burocrática do que a compra e venda. Isso
sem falar na possibilidade de trocar de imóvel
sem precisar ter uma grande quantia de
dinheiro ou fazer um empréstimo.
Esse tipo de negociação também é uma boa
opção para quem não deseja se preocupar com
parcelas de financiamento ou empréstimo.
Ao fazer a permuta imobiliária, também não se
pagam juros e evita-se o comprometimento do
orçamento familiar.
PERMUTA IMOBILIÁRIA
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S

e você chegou até aqui, com certeza, está
empenhado em realizar a compra de um
imóvel. E saiba que está no caminho certo:

pesquisar é um dos passos básicos de quem quer
adquirir uma casa ou apartamento.
Como vimos, existem diversas formas de realizar o
pagamento, e, para escolher, é preciso analisar qual é
a sua situação financeira e quais são os seus objetivos
a curto, médio e longo prazo. Por isso, agora que
você já conhece quais são as principais modalidades
de pagamento e as vantagens e desafios de cada uma,
é essencial fazer um planejamento financeiro para
compreender qual é a mais indicada para o seu perfil.
Analise, entre outros itens, a sua renda familiar, quanto
e se tem dinheiro guardado, em quanto tempo você

Esperamos que este e-book tenha contribuído para

quer realizar a compra e qual é o tipo de imóvel que

melhorar o seu conhecimento sobre as modalidades

deseja. Depois, busque uma imobiliária de confiança

de pagamento imobiliário e deixado você mais perto

para conseguir fechar o melhor negócio possível.

de realizar o seu sonho. Até a próxima!
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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 pósatendimento
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.

