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Tudo que você precisa saber para realizar o seu sonho
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Achou a casa ou apartamento dos seus sonhos? Caso você não 

disponha de toda a quantia para comprar o imóvel à vista, será 

preciso buscar um financiamento junto a uma instituição 

financeira.  

O financiamento imobiliário está sujeito a diversos fatores como 

renda e idade dos compradores, valor do imóvel,  abatimento 

feito com uma entrada, uso do FGTS, tempo de amortização, 

entre outros. 

Dependendo da situação, a melhor opção é aderir ao Programa 

Minha Casa Minha Vida. Com taxas de juros mais baixas e 

subsidiadas pelo Governo Federal, o Programa tem por finalidade 

atender a população de baixa renda. 

Para quem está interessado em imóveis de médio e alto padrão 

existem outras opções de crédito. Nessa faixa de preços, bancos 

privados costumam valorizar seus clientes e oferecem condições 

iguais ou até mais vantajosas do que a Caixa Econômica Federal.

Quer saber mais? Leia com atenção o guia que preparamos para 

você conhecer os tipos de financiamento disponíveis e as formas 

de amortização existentes. Você também vai conhecer a 

documentação necessária e as condições normalmente exigidas 

para aprovação de crédito.

Boa leitura! :)

INTRODUÇÃO
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Com a concorrência de mercado, o número de instituições que 

oferecem financiamento imobiliário aumenta a cada dia. Isso 

levanta uma dúvida: qual é o melhor banco para financiar um 

imóvel? 

A Caixa costuma ser a primeira opção quando o tema é 

financiamento de imóveis, mas é  preciso atenção, porque ao 

contrário do que muitos imaginam, os bancos privados podem 

oferecer condições tão atrativas quanto os públicos. 

O mais importante é observar se a linha de crédito atende 

adequadamente às suas necessidades, se as taxas de juros 

estão de acordo com o mercado e, claro, se as parcelas vão 

caber no seu orçamento.

Como cada banco oferece condições e vantagens diferentes, o 

ponto de partida para a compra do imóvel é descobrir qual 

deles é mais interessante para você. 

Um bom exemplo de quando falamos em financiamento de 

imóveis é o Bradesco. Poucas pessoas lembram dessa opção 

quando o assunto é financiar imóveis, mas o Bradesco oferece 

condições tão vantajosas quanto os outros. 

A 20&4 Horas Imóveis tem uma parceria com o Bradesco para 

oferecer essa opção aos clientes que desejam financiar a 

compra da sua casa, sobrado ou apartamento.  Caso tenha 

interesse, entre em contato para mais informações.

BANCOS PRIVADOS
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Já está valendo o financiamento de imóveis indexado ao IPCA, o 

índice oficial da inflação. Com taxa média de 4,95% ao ano, a nova 

modalidade oferecida pela Caixa tem seus prós e contras.  

A principal vantagem é que os juros e as prestações podem ser 

menores em financiamentos mais curtos, de até 10 anos, ou com 

quitação antecipada. A desvantagem está em prazos mais longos, de 

20 ou 30 anos, devido à instabilidade econômica do país. Nesse 

caso, o comprador assume o risco e, se a inflação disparar, as 

parcelas do financiamento disparam junto. 

Em uma simulação feita pela própria Caixa, a compra de um imóvel 

de R$ 300 mil, com financiamento de 80% (R$ 240 mil) em 30 anos, 

teria as seguintes prestações iniciais, com base nas maiores taxas de 

juros praticadas pelo banco:  

• TR mais 9,75% ao ano: R$ 3.168 mensais  

• IPCA mais 4.95% ao ano: R$ 2.050 mensais 

A diferença é tentadora, mas é preciso ter cuidado!  

Aqui na 20&4 Horas Imóveis, nossa orientação é que a modalidade 

de crédito pelo IPCA é ideal para quem pensa em quitar o 

financiamento em curto prazo. Para prazos mais longos a escolha 

mais segura continua sendo a TR. Em qualquer uma das situações, é 

necessário planejamento para não comprometer a sua saúde 

financeira. Também é importante fazer uma reserva para 

imprevistos como desemprego e doenças. 

IPCA OU TR? QUAL O MELHOR?
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Em todos os sistemas de financiamento imobiliário, a parcela de 

quitação da dívida possui a mesma composição: amortização, taxa 

de juros e os seguros.  O SFH, SFI e o MCMV são as principais 

modalidades de crédito imobiliário no Brasil. Para entender qual é 

melhor para o seu caso, é preciso saber como funcionam.

Sistema Financeiro de Habitação (SFH)

O SFH existe para financiar imóveis com valores máximos que 

variam de acordo com a cidade onde são comprados.  As taxas de 

juros cobradas são mais baixas que as praticadas no SFI e o 

trabalhador pode usar o saldo do FGTS para abatimento.

Sistema Financeiro Imobiliário (SFI)

Esse tipo de financiamento atende compradores que adquirem 

imóveis de valores elevados e com capacidade para dar uma 

entrada de pelo menos 60% do valor do bem. As taxas de juros 

mudam de banco para banco e o prazo máximo para quitação é de 

35 anos. 

Programa Minha Casa Minha Vida (MCMV)

Permite financiamento da casa própria para famílias de baixa 

renda. As prestações são subsidiadas pelo Governo Federal e as 

taxas de juros são mais baixas. Os imóveis podem ser financiados 

para famílias com renda mensal bruta de até R$ 5 mil.

SISTEMAS DE FINANCIAMENTO
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Para conseguir um financiamento imobiliário é necessário 

cumprir algumas exigências básicas. Veja abaixo:

• Ser brasileiro, naturalizado ou, se estrangeiro, ter visto 

permanente no país.

• Ser maior de 18 anos ou emancipado.

• Possuir capacidade civil: não ser menor de 16 anos, não 

possuir enfermidade ou deficiência mental que impeça o 

discernimento, mesmo que temporariamente, e que não 

seja viciado em álcool ou demais drogas.

• Possuir idoneidade cadastral (não ter o nome envolvido em 

inadimplência ou constar em listas como SPC ou Serasa).

• A idade somado ao prazo de amortização (pagamento final 

do financiamento) não deve ultrapassar 80 anos e seis 

meses.

• Se for usar recurso do FGTS (Fundo de Garantia por Tempo 

de Serviço), não ser proprietário e não estar em processo 

de compra de outro imóvel residencial, na mesma cidade em 

que reside.

• Ter capacidade para o pagamento das parcelas.

CONDIÇÕES BÁSICAS
Agora que você já conhece as condições básicas para obter 

financiamento imobiliário, é importante verificar os 

documentos necessários que podem mudar de acordo com a 

instituição bancária escolhida. 

• RG, CPF e comprovante de endereço.

• Certidão de Nascimento ou de Casamento.

• Certidões negativas que comprovem a inexistência de 

processos judiciais e criminais.

• Certidão negativa de débitos relativos a tributos federais e 

dívida ativa da União.

• Carteira de Trabalho com cópia da folha de rosto, da página 

relativa ao contrato de trabalho, da opção pelo FGTS e das 

alterações salariais, se for assalariado.

• Certidão Negativa de Propriedade de Imóvel, caso a pessoa 

queira recorrer a um recurso do FGTS.

• Comprovação de renda compatível com o valor do 

financiamento desejado.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS
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Amortização é o modelo de extinção do empréstimo (total 

financiado) através de pagamentos periódicos. Confira os três 

sistemas disponíveis no Brasil:

Tabela Price

Os financiamentos utilizando a Tabela Price são oferecidos 

com o propósito de manter o valor das prestações fixas ao 

longo do período de quitação do bem. No método Price, o 

saldo devedor é amortizado aos poucos e os juros já estão 

embutidos nas prestações.

SAC

Pelo Sistema de Amortização Constante (SAC), o valor da 

amortização é fixo e os juros são decrescentes ao longo do 

período de quitação do bem. Assim, as prestações também 

decrescem. A desvantagem desse sistema com relação ao 

Price está no fato do valor inicial das prestações ser maior. 

Sacre

A terceira opção utilizada por alguns bancos e não está 

disponível para o SFH é o Sistema de Amortização Crescente 

(Sacre), que é uma combinação entre o sistema Price e o SAC. 

Nele as prestações sobem por um determinado período e 

depois começam a cair.

TIPOS DE AMORTIZAÇÃO
O FGTS pode ser utilizado para aquisição e construção em 

terreno próprio, compra de imóveis residenciais urbanos, 

novo, usado, concluído ou em construção para a própria 

moradia. Para compra do imóvel ainda na planta, o fundo de 

garantia só poderá ser utilizado após a liberação do habite-se 

pela prefeitura municipal e do seu registro na matrícula do 

imóvel junto ao cartório competente.

Os requisitos para uso do FGTS no financiamento são:

• Possuir 36 meses de contribuição.

• Não possuir financiamento ativo no Sistema Financeiro de 

Habitação (SFH).

• Não ser possuidor, proprietário, promitente comprador, 

usufrutuário ou cessionário de outro imóvel residencial 

urbano, concluído ou em construção, no município onde 

mora ou onde exerce seu trabalho principal, nos municípios 

limítrofes e na região metropolitana.

USO DO FGTS
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A aquisição de um imóvel pode ser facilitada por meio de um 

financiamento bancário. As opções disponíveis contemplam 

todas as faixas de renda e praticamente a totalidade da 

população brasileira. Saber exatamente qual a sua capacidade 

de compra e qual a parcela que cabe no seu orçamento é um 

ponto de partida.

Para que a aquisição aconteça com agilidade e segurança é 

importante contar com o auxílio de um corretor ou imobiliária 

de sua confiança. A assessoria profissional vai ajudar você na 

escolha do melhor tipo de financiamento e na preparação de 

todos os documentos necessários. 

Cumprir todas as etapas exigidas por lei é fundamental para 

acelerar o processo de liberação do financiamento e do imóvel 

desejado. Assim, você evita surpresas desagradáveis no 

futuro e pode viver com toda tranquilidade que merece em 

sua nova casa ou apartamento.

CONCLUSÃO
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51 3478-2424 

24horasimoveis 24horasimoveiscanoas

51 99506-8358   

canoas.24horasimoveis.com.br

vendas@24horas.imb.br 

BEM-VINDO!
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.

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 

competência, 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.

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.



Caso tenha alguma dúvida ou queira mais informações

envie um e-mail para vendas@24horas.imb.br

e responderemos a sua mensagem.

DÚVIDAS OU COMENTÁRIOS?


