
7 dicas para você
comprar seu imóvel

Conheça os principais cuidados que você precisa tomar
na hora de procurar um imóvel para comprar!
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Todas as decisões importantes da vida devem ser bem plane-
jadas para que tudo saia como se espera. Para comprar a casa 
própria não é diferente. 

É imprescindível um bom planejamento que envolva seus 
hábitos, rotina e, principalmente,  suas finanças. 

Definir o quanto será gasto na aquisição também é funda-
mental, levando sempre em conta a relação entre o que de 
fato cabe no bolso e as necessidades da família. 

Se você não sabe bem por onde começar, vamos ajudar a dar 
os primeiros passos! 

Boa leitura :)

7 dicas para você
comprar seu imóvel
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Faça um planejamento financeiro

Defina que tipo de imóvel procura
Usado? Novo? Na planta? Qual a sua necessidade? Um imóvel usado 
pode sair mais caro, mas se você precisa mudar rápido, é o mais 
indicado. Se você não tem pressa, pode conseguir excelentes 
descontos aos negociar imóveis novos, em fase de lançamento ou de 
construção.

É casa ou apartamento? Em qual bairro? Um apartamento de frente, 
de fundos ou de lado? Quantas vagas de garagens são necessárias? 
Com ou sem área de lazer? O que é mais importante para você e sua 
família? Você deve se fazer essas e muitas outras perguntas. Isso vai 
facilitar o entendimento do que você realmente precisa. Assim a sua 
busca fica mais fácil e, principalmente, você reduz as chances de 
fazer uma compra errada.

O primeiro passo é analisar sua condição financeira. Uma boa ideia é 
fazer uma planilha colocando seus ganhos e gastos mensais. É 
preciso discriminar tudo nesse documento para que seja possível 
avaliar a sua real situação.

Hoje em dia, existem inúmeros aplicativos gratuitos que fazem todo 
esse serviço para você. Pesquise e faça o download na Google Play e 
na App Store.
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Observe a região do imóvel

Conheça bem os custos envolvidos

Faça uma lista de bairros ou imóveis que acha interessante. Depois, 
coloque um tênis confortável e visite a região, tanto de dia quanto de 
noite. Verifique se a vizinhança do imóvel  é barulhenta, quais os 
empreendimentos e serviços disponíveis nos arredores e a infraes-
trutura do bairro. Outra dica importante é extrapolar um pouco os 
limites de onde se pretende morar e visitar os bairr os vizinhos. 

A internet também pode ser uma boa arma na hora desse tipo de 
pesquisa. O objetivo aqui é verificar se a região próxima ao imóvel 
não está cercada por prédios  abandonados, fábricas de grande 
porte, áreas invadidas, córregos e rios sem tratamento, entre outros. 
Tudo isso pode oferecer riscos de alagamento, falta de segurança, 
problemas de saúde e desvalorização do patrimônio.

Converse com um bom corretor de imóveis. Um profissional da área 
pode aconselhá-lo sobre todos os aspectos relacionados à compra de 
um imóvel, incluindo as despesas de compra e venda, 
como custos dos cartórios e Imposto de Transmissão de Bens 
Imobiliários (ITBI), que varia conforme o município. 

Programe-se: faça uma reserva financeira para arcar com as despe-
sas burocráticas. E nunca deixe de registrar a escritura, mesmo que 
tenha comprado o imóvel sem financiamento. Confira o Manual do 
Proprietário, leia com atenção e verifique todas as garantias e prazos 
legais para cada componente descrito.
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Pense nas reformas

Formalize as decisões 

Cuidado com as parcelas

Para evitar surpresas e despesas não previstas em seu orçamento, 
faça uma inspeção detalhada do imóvel, para verificar se tudo está 
em boas condições. Leve em conta também se sua família crescerá 
ou diminuirá. Pensar no futuro evita que você tenha de vender a casa 
num curto espaço de tempo, para adequá-la ao novo tamanho de sua 
família. Ao comprar a casa própria, é importante pensar no que 
poderá acontecer ao menos nos próximos cinco anos.

Depois de iniciada uma negociação e antes da etapa de assinatura de 
contratos, aproveite para formalizar o que foi combinado verbal-
mente. Isso reduz ou elimina a discussão do tipo “eu disse, você 
disse” – e evita a oportunidade perdida ou o dano sofrido pela má 
condução das negociações. Procure deixar claro e registrado tudo o 
que foi combinado entre você, o proprietário, corretor e imobiliária.

Valores das prestações pagas durante a construção de um imóvel 
podem diferir do valor das parcelas do financiamento do saldo 
devedor. Para imóveis em obras, geralmente, até a entrega das 
chaves, o saldo devedor é corrigido mensalmente pelo índice Nacio-
nal de Custo de Construção (INCC) ou do Custo Unitário Básico da 
Construção Civil (CUB). Depois da entrega, é possível quitar a dívida, 
usar o FGTS para a amortização de parte do valor, caso seja o primei-
ro imóvel, e financiar o que resta com a ajuda de um banco. Mas 
atenção: é fundamental que o valor da parcela, independente de fixa 
ou reajustável, caiba no bolso de quem vai comprar o imóvel.



51 3478-2424 

24horasimoveis 24horasimoveiscanoas

51 99506-8358   

canoas.24horasimoveis.com.br

vendas@24horas.imb.br 

Bem-vindo!

Nosso propósito é oferecer uma experiência exclusiva no
atendimento por acreditarmos que a compra de um imóvel
pode ser um momento único em sua vida.
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A partir de 2019, somos especialistas em imóveis de terceiros (usados) e 
lançamentos de empreendimentos únicos em 8 bairros de Canoas: Centro, 
Marechal Rondon, Jardim do Lago, Moinhos de Vento, Mont'Serrat, Bela 
Vista, Igara e Nossa Senhora das Graças.

Nós somos a 20&4 Horas Imóveis, uma marca reconhecida pela competên-
cia, inovação e transparência. Com 21 anos de atuação, já contribuímos 
para a realização de sonhos e projetos de vida de milhares de pessoas. 
Agora queremos reinventar o jeito de você comprar ou vender o seu imóvel. 
Faça parte dessa nova forma de se relacionar e fazer bons negócios. Venha 
nos conhecer.

Nós somos a 20&4 Horas Imóveis. A sua imobiliária em Canoas.

Bem-vindo a 20&4 Horas Imóveis. Bem-vindo ao futuro do setor imobiliário. 
Conheça um novo conceito de relacionamento, personalizado e voltado 
exclusivamente para atender todas as suas necessidades e expectativas no 
momento de negociar um imóvel.



DÚVIDAS OU COMENTÁRIOS?

Caso tenha alguma dúvida ou queira mais informações
envie um e-mail para vendas@24horas.imb.br

e responderemos a sua mensagem.


