
Como se preparar 
para assumir um 

financiamento 
e dar o próximo 

passo rumo ao seu 
próprio imóvel?



Todos nós, ou quase todos, pensamos 
em algum momento de nossas vidas 
em ter o nosso próprio lar. Com a vida 
moderna e agitada essa escolha muitas 
vezes culmina em um belo apartamento 
para chamar de seu. Se antes a decisão 
era pelo tamanho da família, hoje é 
pautada principalmente pela localização, 
praticidade, itens de lazer, segurança e a 
comodidade de uma portaria 24 horas. 
Mas sabemos que tomar essa decisão e 
efetivar a compra de um imóvel não é algo 
tão simples. Veja que aqui não estamos 
falando de burocracia, pois está cada vez 
mais simples dar andamento na compra 
de imóveis, mas quando estamos falando 

do nosso primeiro imóvel o investimento 
certamente será o item com maior peso.

Para facilitar essa etapa no momento 
da compra, geralmente as construtoras, 
incorporadoras e imobiliárias fazem 
parcerias com instituições financeiras 
para viabilizar o famoso financiamento. 
Claro que a venda em parcelas será 
acrescida da taxa de juros, mas isso não 
precisa ser um bicho de sete cabeças.

Separamos alguns tipos e formatos de 
financiamento para que você se sinta 
mais seguro e informado no momento 
de tomar essa decisão.



O que você precisa saber sobre financiamentos?

Em primeiro lugar é importante 
destacarmos a mudança anunciada 
durante uma reunião do CMN 
- Conselho Monetário Nacional - 
estipulando o aumento do teto do 
financiamento para imóveis de até R$ 
1,5 milhão com juros menores do que 
as taxas convencionais de mercado 
através do Sistema Financeiro da 
Habitação (SFH) em todo o país. 

Concedidos com recursos do Fundo 
de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS) e da poupança, o financiamento 
através do SFH podem cobrar até 12% 
de juros ao ano. Para valores acima 
desse marco, entram as normas do 
SFI - Sistema Financeiro Imobiliário, 
com taxas mais altas e definidas pelo 
mercado.

Tendo essa informação em vista, 
vamos aos financiamentos. O primeiro 
passo, após escolher o imóvel que 
você deseja financiar é conferir 
quais as opções disponíveis para 
você no mercado. Parece óbvio não 
é? Mas acredite, nesse momento 
tão importante, muitas pessoas 
simplesmente esquecem de começar 
pelo básico: pesquise!



São muitas as ofertas no mercado 
sobre financiamento, cada uma com 
determinadas regras, suas próprias 
taxas de juros, número de parcelas, 
tempo de financiamento e exigências. 
Por isso pesquise e confira o que cada 
uma das opções pode te oferecer.

Um bom ponto de partida é o banco 
no qual você já possui conta corrente. 
Geralmente os bancos tendem a 
oferecer algumas facilidades para 
quem já é correntista há algum tempo. 
Com a baixa do setor imobiliário 
nos últimos anos, a maior parte dos 
bancos passou a oferecer taxas de 
juros a partir de 8,8% ao ano com um 
prazo de até 35 anos, ou 420 meses, 
para pagamento.

Confira os detalhes de todas as 
facilidades oferecidas, taxas, juros, 
condições e prazos para pagamento, 
compare entre uma instituição e outra 
e escolha a que combinar melhor com 
a sua atual organização financeira. 
Uma segunda opção oferecida por 
algumas instituições é a combinação 
de renda, em que você poderá utilizar a 
combinação de um cônjuge ou familiar 
para compor a renda a ser analisada 
para viabilidade do financiamento. 
Certifique-se apenas que não há 
nenhuma pendência financeira para 
nenhum dos dois candidatos.

Atualmente já é possível fazer 
simulações e analisar condições 
iniciais pela internet, nos sites dos 
próprios bancos.



Você pode também contar com 
programas habitacionais como o 
MInha Casa Minha Vida, promovido 
pela Caixa Econômica Federal.

As exigências não são muito diferentes 
das demais opções citadas, porém 
o programa criado a partir de uma 
iniciativa do Governo Federal, tem 
como base facilitar o acesso de pessoas 
com baixa renda ao financiamento do 
imóvel próprio em áreas urbanas.

Como principais vantagens o programa oferece:

• Taxa de juros abaixo da média de mercado - O Governo 
Federal oferece condições de pagamento e taxas de 
acordo com a sua renda familiar;

• Financiamento em áreas urbanas e rurais;

• Locais de atendimento específicos de acordo com cada 
tipo de financiamento;

• Programa Caixa de Olho na Qualidade - Canal exclusivo 
para esclarecer dúvidas ou registrar eventuais problemas 
em sua casa.



Quem pode recorrer ao 
programa? 

Existem quatro faixas de renda 

que podem ser contempladas 

pelo programa. São elas:

Famílias com renda de até 
R$ 1.800,00:

FAIXA 1 - A Caixa oferece várias 
vantagens para a sua família. Conte 
com um financiamento de até 120 
meses, com prestações mensais 
que variam de R$ 80,00 a R$ 270,00, 
conforme a renda bruta familiar. A 
garantia para o financiamento é o 
imóvel que você vai adquirir. Assim, 
fica muito mais fácil realizar o sonho 
da casa própria.

**Benefícios como Bolsa Família não 
contemplam a renda familiar.

Famílias com renda de até 
R$ 2.600,00:

FAIXA 1,5 - Você pode adquirir um 
imóvel cujo empreendimento é 
financiado pela Caixa com taxas de 
juros de apenas 5% ao ano, até 30 
anos para pagar e subsídios de até 
47,5 mil reais.

Famílias com renda de até 
R$ 4.000,00:

FAIXA 2 -  Se sua família tem renda 
bruta de até R$ 4.000,00, você se 
encaixa nesta faixa do Programa Minha 
Casa Minha Vida e pode ter subsídios 
de até R$ 29.000,00.

 

Famílias com renda de até 
R$ 7.000,00:

FAIXA 3 -  Para famílias com renda 
bruta de até R$ 7.000,00  , o Programa 
Minha Casa Minha Vida oferece taxas 
de juros diferenciadas em relação ao 
mercado para você conquistar uma 
casa própria.



Como contratar?

Seja através de um banco ou do 
programa Minha Casa Minha Vida, 
a contratação segue, geralmente, os 
mesmos passos. 

Confira se você precisa de algum tipo 
de cadastro, caso não esteja fazendo 
a negociação com o banco do qual já 
é correntista. Para o programa Minha 
Casa Minha Vida você deve se inscrever 
na Caixa Econômica Federal. Caso sua 
família tenha renda mensal abaixo 
de R$1.800,00 é preciso realizar sua 
inscrição na prefeitura de sua cidade 
ou em uma entidade organizadora 
para iniciar o processo de seleção;

Para famílias com renda mensal de 
até R$ 7.000,00, é possível contratar 
através da entidade organizadora 
ou de forma individual. Basta fazer 
a simulação com quanto você pode 
investir, entregar a documentação em 
um Correspondente Caixa Aqui ou na 
agência da Caixa mais próxima;

Após a avaliação de seu cadastro, se 
selecionado, você será comunicado 
sobre a data do sorteio das unidades 
e assinatura do contrato de compra e 
venda do imóvel;

Após a devida aprovação e validação 
você poderá assinar o contrato de 
financiamento.

Para saber mais acesse o portal da 
Caixa Econômica Federal. Caso esteja 
interessado em um imóvel na planta, 
ou seja, que está no estágio de obras, 
você também poderá consultar as 
condições diretamente no plantão de 
vendas.

Pronto!

Agora você tem mais 
informações e já pode se 
preparar para financiar o 
seu imóvel!
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