
Você sabe os passos 
para comprar 

seu imóvel com 
segurança?

Veja aqui 
dicas muito 

valiosas.
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1 - ANTES DE TUDO
O primeiro passo para comprar seu imóvel e saber 
realmente o que você procura. Identifique os seguintes 
itens e veja se está preparado:

a) Que tipo de imóvel procura?
b) Qual a localização ideal para você?
c) Quantos dormitórios e vagas de garagem precisa?
d) Há outros itens indispensáveis (quintal, terraço 
gourmet, edícula, vaga de visitantes, lazer e outros)?
e) Quanto está disposto a investir? – Observe as 
características anteriores e veja se o valor que pretende 
investir é adequado aos imóveis nesse perfil. Faça uma 
breve busca na internet.
f) Você vai financiar? Sabe quais são os requisitos? 
Sabe o valor que pode financiar e que cabe em seu 
orçamento? – Caso respondeu não para alguma dessas 
questões, procure se informar melhor a respeito de 
financiamento para evitar frustrações futuras.
g) Sabe quais são os valores para efetuar a 
documentação do imóvel?

Bem com todas as questões acima respondidas e 
compreendidas. Temos uma ótima notícia: VOCÊ ESTÁ 
PRONTO PARA REALIZAR MAIS ESSA CONQUISTA!!! Pode 
continuar lendo nossas valiosas dicas.

Já caso tenha dúvida ou não sabe responder alguma das 
perguntas, talvez seja oportuno repensar, reavaliar e 
aprimorar suas necessidades. Pois procurar um imóvel 
com dúvidas poderá fazer com que se arrependa da 
aquisição futuramente. Refletir mais um pouco antes 
de tomar qualquer decisão poderá proporcionar mais 
segurança para você.
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2 - CORRETOR DE 
IMÓVEIS.

O corretor de imóveis credenciado ao CRECI é um 
profissional capacitado no mercado imobiliário. 
Provavelmente já participou de dezenas ou centenas 
de transações de compra e venda de imóveis. E, ainda, 
conhece todos os trâmites, documentos e certidões 
necessárias para uma transação segura e transparente. 
Por isso o corretor de imóveis e figura indispensável no 
processo.

DICA: o ideal é você trabalhar com um único corretor. 
Pois quando você trabalha com vários corretores, serão 
muitas ligações, muitos e-mails e pouca objetividade. 
E quando você se fideliza a um único corretor, tenha 
certeza de que ele lhe prestará um melhor atendimento. 
Deixe-o informado sobre sua intenção de tê-lo como 
único corretor.

É fundamental você escolher bem o seu corretor e 
passar à ele todas as suas necessidades em um imóvel, 
assim ele poderá lhe ofertar ótimas opções disponíveis 
dentro de seu perfil. E não se preocupe caso ele lhe 
faça várias perguntas, pois quanto mais informações 
detalhadas ele possuir maiores as possibilidades de 
encontrar seu imóvel IDEAL.
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3 - LOCALIZAÇÃO DO 
IMÓVEL.

A localização do imóvel é um dos requisitos mais 
valorizados na hora de comprar ou vender um imóvel. 
Por isso é fundamental, além de saber a região ou 
bairro que melhor atenda às suas necessidades, fazer 
várias visitas ao imóvel e em horários diferenciados.

Nessas visitas observe o barulho e o transito local, 
inclusive faça visitas em horários noturnos e aos finais 
de semana. A insolação (incidência do sol no imóvel) é 
outro fator muito importante, observe quais horários 
há mais ou menos incidência do sol no imóvel.

Não deixe de observar também o transporte público, 
as principais vias de acesso que levam ao imóvel e se 
há local para suas visitas estacionarem. Não se importe 
em pedir para fazer várias visitas, isso o deixará muito 
mais seguro quanto à sua escolha.

E não esqueça de observar se a região sofre com 
alagamentos. Veja as casas no entorno se há comportas 
ou marcas de enchentes nos muros.
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4 - Imóvel em 
condomínio

Quando o imóvel escolhido for parte integrante de um 
condomínio, é muito importante observar as condições 
aparente do condomínio. Mas também é importante 
conhecer a regras e a saúde financeira do condomínio.

Peça ao corretor uma cópia das regras gerais do 
condomínio. Leia atentamente todos os direitos e 
deveres dos condôminos. Avalie, por exemplo, se é 
permitido a entrada de animais domésticos, caso tenha 
ou pretenda ter um.

Viver em condomínio é viver compartilhando com os 
vizinhos. Pesquise bem as regras antes de fechar o 
negócio.

Já para saber da saúde financeira questione sobre o 
número de inadimplentes e se possível uma cópia do 
último boleto condominial, pois em geral no boleto 
você poderá encontrar informações relevantes.

Observe também se está sendo rateado algum valor, 
se existe previsão para reformas e outros custos que 
deverão ser partilhados.

Assim você estará muito mais tranquilo.
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5 - Documentação do 
imóvel e vendedores.

Quando realmente decidir pelo seu imóvel ainda falta 
uma parte de suma importância. A documentação.

Nesse aspecto o corretor de imóveis é sua segurança, 
pois irá verificar todos os detalhes referente ao 
documento do imóvel, se está livre e desimpedido para 
venda.

Também é necessário se resguardar quanto aos 
vendedores, se não há nenhum tipo de ação ou  
outro impeditivo para a venda ser concretizada com 
segurança para você.

E o corretor capacitado, está pronto para verificar essas 
informações e lhe trazer total conforto e tranquilidade 
na compra de seu imóvel.

Por isso, conte sempre com a ajuda da VAST imóveis, 
estamos preparados para caminhar lado a lado com 
você nessa jornada e torná-la totalmente segura e fácil 
para você.
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6 - Fale conosco.

Nós da VAST Imóveis teremos enorme satisfação em 
atender você, estamos preparados. Abaixo seguem os 
meios pelos quais poderá nos contatar:

Pelo telefone:

 FIXO - (11) 3476-4452

 CELULAR - (11) 96996-5754 - Claro

Por e-mail:

 contato@vastimoveis.com.br

Nosso site:

 www.vastimoveis.com.br

Redes Sociais:

 Facebook  Twitter

 Google+  Blog
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