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FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO

Prezado Cliente,

Com o objetivo de concretizar o negócio, os bancos oferecem condições especiais de 

financiamento para pessoas física, quando Imóvel Residencial e Comercial e com regras 

distintas para a concessão do crédito.

A MSFI Serviços Financeiros Imobiliários, empresa com experiência de 14 anos no 

mercado conhecedora do trâmite  que envolve a obtenção do financiamento 

imobiliário e liberação dos recursos do FGTS, auxilia e acompanha todo o processo com 

o objetivo de  facilitar junto ao banco a aprovação e liberação do financiamento/FGTS 

junto a qualquer agente financeiro.

Mas o processo não necessita somente da aprovação de crédito.

Nesta Cartilha apresentamos algumas informações para que possa conhecer as etapas, 

regras, custos e procedimentos especialmente para o Empreendimento Alpha Square, 

com financiamento oferecido pelo Banco Itaú.
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O PAPEL DA ASSESSORIA 

A contratação de uma assessoria visa tornar o processo mais simples, ágil e eficaz, tendo 

as seguintes funções principais:  

- Apresentar aos promitentes compradores as alternativas de financiamentos, e suas 

principais características junto aos bancos;

- Oferecer suporte, esclarecimentos e apoio técnico e operacional na condução do 

processo junto ao banco até sua finalização;

- Classificar, organizar e pré-analisar a documentação dos clientes visando atender as 

exigências do Banco;

-  Defender o crédito e buscar as melhores condições para os clientes junto aos bancos;

-  Prestar informações através de sistema para consulta on-line do status do processo.
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As informações constantes nas próximas páginas são meramente informativas, sendo 

estas de responsabilidade do agente financiador a confirmação da concessão de 

financiamento, que se dará após a análise da documentação do comprador e sua opção 

de financiamento. Tais condições poderão ser alteradas a qualquer tempo sem prévio 

aviso.

CONDIÇÕES GERAIS PARA O FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO
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CONDIÇÕES GERAIS PARA O FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO JUNTO AO BANCO ITAÚ

ENQUADRAMENTO GERAL DA OPERAÇÃO

a) Taxa de Juros varia de acordo com as seguintes situações: se o comprador já é correntista, o 

banco avalia seu histórico quanto a relacionamento e o classifica com uma pré-aprovação 

indicando a taxa de juros, a qual também varia de acordo com o valor do imóvel e 

financiamento  valor e prazo de financiamento. Tal classificação será confirmada com a 

apresentação de documentos para a comprovação da capacidade de pagamento. Se o 

comprador não for correntista, o banco solicita o envio da proposta de financiamento com a 

documentação comprovando os rendimentos para então classificar a taxa de juros, prazo e 

valor aprovados.  Além da taxa de juros há a inclusão do índice de atualização monetária das 

cadernetas de poupança que é aplicado mensalmente sobre o saldo devedor e prestação, 

atualmente a TR. O Sistema de Amortização do saldo devedor é o Constante, chamado de SAC. 

b)  A idade mínima do proponente deverá ser de 21 anos.

 A idade máxima: a soma da idade do comprador mais velho com o prazo do financiamento em 

anos não pode ultrapassar 80 anos.

c) Prazo máximo para o pagamento do financiamento Residencial é de até 30 anos e para 

imóvel comercial é de 12 anos.

d) Valor Mínimo de Financiamento: Imóvel residencial ou comercial R$ 50.000,00 .

e) Financiamento máximo – 80% do valor de avaliação ou compra e venda o que for menor 

para residencial e 70% para comercial. Financiado sempre para pessoas físicas.

f) Financiamento de 5% para Pagamento das Despesas de Escritura: a soma do financiamento 

com as despesas de escritura não pode ser superior ao percentual estabelecido de 

financiamento sobre o valor de avaliação ou compra e venda do imóvel, o que for menor. O 

pagamento do ITBI e registro da escritura devem ser antecipados pelo comprador na 

assinatura do contrato de financiamento. O banco promoverá o reembolso quando registrado 

o contrato de financiamento e conferido pelo agente financeiro.

g) Renda mínima necessária = R$ 1.000,00.

h) Composição de Renda admitida para dois proponentes podendo ser do mesmo sexo, sem 

necessidade de comprovar parentesco. 

I) A Abertura da Conta Corrente para não correntistas após a aprovação de credito é 

obrigatória e deve ser informada a assessoria. O processo somente terá andamento com a 

conta corrente ativa.
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Encargos/Despesas Pagos pelo Comprador ao Banco 

*IOF – Imposto sobre Operações Financeiro cobrado sobre o valor financiado para imóvel comercial antes da 
emissão do contrato pelo banco, tarifa conforme tabela vigente BACEN. O boleto a ser emitido pelo Itaú 
deverá ser pago antes da emissão do contrato e na data do vencimento estipulado pelo banco.

Forma de Pagamento: quando aprovado o crédito para o financiamento, o processo seguirá para análise 
jurídica após aprovada a documentação do comprador, vendedor  e do imóvel, será feita a confirmação de 
valores para que o banco possa emitir o contrato de financiamento. Ao receber a confirmação de valores, o 
banco emite o boleto para o pagamento da Tarifa de IOF e o recibo deve ser enviado pelo comprador ao 
banco para que então o contrato seja emitido para assinatura.

Lembramos que o Laudêmio, deve ser pago a União assim que o crédito for aprovado e apresentado o 
comprovante ao banco para que o processo siga para análise jurídica. 

Para dúvidas sobre o laudêmio contatar a Odebrecht 3025-7700 ou Paulo Henrique Campilongo – Advogado 
indicado pela vendedora para dirimir as duvidas sobre o tema Fone/Fax: (11) 3326-3985/3326-4941

 

 

Avaliação do imóvel Já paga pela Construtora / Incorporadora = R$ 0,00  

Reembolso de serviços 

jurídicos 

Tarifa para Saque do 

FGTS (processo sem 

financiamento bancário 

imóvel residencial) 

Paga pelo cliente = R$ 590,00 débito na conta corrente do comprador na data da 

emissão do contrato. 

Paga pelo cliente= R$ 1.600,00 através de boleto para recolhimento em agência do 

Banco Itaú e para entrega da documentação no banco para análise jurídica. Não é 

preciso ser correntista ou se tornar. 

Taxa de Interveniência 

/Anuência da hipoteca – 

Custos para a Liberação 

Para o comprador que optar pelo financiamento em outra instituição bancária deverá 

pagar no ato da emissão do contrato: R$ 2.500,00.  

R$ 250,00 é valor  cobrado pelo Banco Itaú se o crédito for negado ou aprovado com 

redução obrigando o cliente a procurar outra instituição.  

Se o financiamento for efetuado por outra Instituição Financeira, diferente do Banco de 

repasse, devido ao fato do processo ser tramitado em dois bancos, sendo suas pastas 

elaboradas individualmente e de acordo com o banco escolhido, o comprador terá que 

assumir o pagamento das taxas adicionais cobradas pelos agentes financeiros, sendo 

estas: avaliação do imóvel, análise jurídica, interveniência e anuência. Se necessário, 

nos solicite que encaminharemos os valores dependendo do agente escolhido. O 

custo da documentação do vendedor e do imóvel é do comprador. 
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DESPESAS GERAIS COM O PROCESSO

Em toda transação imobiliária, há custos que, contratualmente e/ou legalmente, são arcados pelo 

comprador, independentemente da forma de pagamento utilizada na concretização do negócio. 

Destacamos abaixo a estimativa desses custos, uma vez que a MSFI estará lhe acompanhando até 

o final do processo, auxiliando no recolhimento dessas taxas e impostos.

ITBI: 5% sobre o valor da escritura ou compra e venda. O Imposto de Transmissão é recolhido à 

Prefeitura do Município de Barueri no ato da assinatura da escritura com o Banco. O valor será 

especificado na ocasião do agendamento da assinatura do financiamento.

Registro da Escritura: aproximadamente 1,5% sobre o valor da escritura. A taxa será recolhida ao 

Cartório de Imóveis competente de acordo com a tabela vigente.

HONORÁRIOS MSFI – ASSESSORIA

R$ 850,00 (oitocentos e cinqüenta reais) podendo ser pago 50% no ato da contratação dos 

serviços da assessoria e 50% no ato da assinatura do contrato de financiamento ou com 5% de 

desconto para pagamento à vista.

O processo não será tramitado pela assessoria por dois bancos simultaneamente, a qual 

cobrará se esta for a opção do cliente, o atendimento para dois processos, salvo se for negado no 

Itaú, o cliente terá a opção de financiar por outro banco como segunda opção e indicação da 

assessoria.

Nosso trabalho consiste em montar a pasta conforme as exigências do Agente Financeiro, 

analisando toda a documentação do comprador antes de enviar ao banco, acompanhando as 

análises de crédito e jurídica até a assinatura do contrato/escritura de financiamento e/ou FGTS. 

Após a assinatura, encaminharemos as vias para serem registradas no Cartório de Registro de 

Imóveis com a posterior liberação das vias as partes.

Está incluso o serviço de “Courrier” conforme regras para agendamento e localidade na Grande 

São Paulo.

Todo e qualquer custo adicional com o processo será de responsabilidade do comprador. Cópias 

autenticadas, reconhecimentos de firmas, atualizações de documentos, matrículas, tudo o que 

não for de responsabilidade da assessoria a expedição e/ou obtenção.
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IO Banco oferece condições especiais para o financiamento de imóveis residencial e comercial 

com variação na taxa de juros conforme análise preliminar de pontuação (score) através de 

consulta prévia do CPF do comprador.

RESIDENCIAL COMERCIAL

Taxa de Juros Mercado (Prateleira) 11,5 % a.a. ef. não disponível

Taxa de Juros Reduzida* Entre 9,7% a 11% a.a. ef. Entre 12,5% e 14%    a.a.

Sistema de Amortização SAC SAC

Prazo Mínimo Financiamento 12 meses (1 ano) 12 meses (1 ano)

Prazo Máximo Financiamento 360 meses (30 anos) 144 meses (12 anos)

Valor Mínimo de Financiamento R$ 50.000,00 R$ 50.000,00 

Valor Máximo de Financiamento sem limite R$ 400.000,00

Percentual de Financiamento Sob Menor 
Valor de VC ou VA

80% Pessoa Física 70% Pessoa Física

Renda Liquida (comprometimento) 35% 35%

As condições são vigentes para  contratos assinados até maio/2011.

*Taxa de juros reduzida sob análise e critério do banco para clientes adimplentes. 
*IOF – Imposto sobre Operações Financeiras  cobrado sobre o valor financiado para imóvel  

comercial antes da emissão do contrato pelo banco.
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Financiamento Prazo

R$ 100.000,00 10 ANOS R$ 1.740,00 R$ 1.462,00 R$ 4.178,00 R$ 1.324,00 R$ 1.185,00R$ 3.781,00 R$ 3.385,00R$ 4.972,00 15 ANOS 20 ANOS 30 ANOS

15 ANOS 20 ANOS 30 ANOS

15 ANOS 20 ANOS 30 ANOS

15 ANOS 20 ANOS 30 ANOS

15 ANOS 20 ANOS 30 ANOS

R$ 150.000,00 10 ANOS R$ 2.594,00 R$ 2.177,00 R$ 6.220,00 R$ 1.969,00 R$ 1.760,00R$ 5.625,00 R$ 5.030,00R$ 7.411,00

10 ANOS R$ 3.448,00 R$ 2.892,00 R$ 8.263,00 R$ 2.615,00 R$ 2.337,00R$ 7.469,00 R$ 6.675,00R$ 9.850,00

10 ANOS R$ 4.301,00 R$ 3.606,00 R$ 10.305,00 R$ 3.260,00 R$ 2.912,00R$ 9.313,00 R$ 8.321,00R$ 12.289,00

10 ANOS R$ 5.155,00 R$ 4.321,00 R$ 12.348,00 R$ 3.905,00 R$ 3.488,00R$ 11.157,00 R$ 9.966,00R$ 14.728,00

R$ 200.000,00

R$ 250.000,00

R$ 300.000,00

Prestação com 
seguros Renda exigida Prazo

Prestação com 
seguros Renda exigida Prazo Prazo

Prestação com 
seguros

Prestação com 
segurosRenda exigida Renda exigida

Foi utilizado o valor do imóvel R$ 400.000,00
Foi utilizada a idade do proponente de 45 anos
Foi utilizada a taxa de juros média de 10% a.a

INFORMAÇÃO ADICIONAL

Variação TR ano 2010: 0,6887%
Variação IGPM ano 2010 : 11,3220%

CÁLCULOS PARA FINANCIAMENTO BANCÁRIO - RESIDENCIAL

CÁLCULOS PARA FINANCIAMENTO BANCÁRIO - COMERCIAL

Financiamento Prazo

R$ 100.000,00 05 ANOS R$ 2.806,00 R$ 1.972,00 R$ 5.635,00 R$ 1.834,00 R$ 5.240,00R$ 8.020,00 10 ANOS 12 ANOS

10 ANOS 12 ANOS

10 ANOS 12 ANOS

R$ 200.000,00 05 ANOS R$ 5.573,00 R$ 3.906,00 R$ 11.160,00 R$ 3.628,00 R$ 10.400,00R$ 15.921,00

05 ANOS R$ 8.340,00 R$ 5.840,00 R$ 16.700,00 R$ 5.423,00 R$ 15.500,00R$ 24.000,00R$ 300.000,00

Prestação com 
seguros

Renda exigida Prazo Prestação com 
seguros

Renda exigida Prazo Prestação com 
seguros

Renda exigida

Foi utilizado o valor do imóvel R$ 700.000,00
Foi utilizada a idade do proponente de 45 anos
Foi utilizada a taxa de juros média de 13% a.a

INFORMAÇÃO ADICIONAL

Variação TR ano 2010: 0,6887%
Variação IGPM ano 2010 : 11,3220%

É importante o comprador avaliar a opção de financiamento direto com o incorporador que prevê a cobrança de juros de 12% + IGPM atualizados pelo 

Sistema Price de Amortização em comparação com as propostas vigentes no mercado imobiliário bancário que prevê taxas de juros menores com 

atualização pela TR e sistema de Amortização SAC.  os dois sistemas e decida qual atende mais suas necessidades.Compare



Contato com a assessoria para obtenção das condições e esclarecimentos para o 

financiamento da unidade; 

- MSFI Informa Pré-aprovação de Crédito, se houver;

- Cliente entrega documentos de renda com formulários do Banco para MSFI;

- MSFI remete ao Banco formalização e pedido de crédito;

- Apresenta-se a MSFI o comprovante de pagamento do Laudêmio/CAT;

- Processo segue para análise jurídica junto ao  banco que consiste na conferencia da 

documentação , formulários e enquadramento do comprador para a emissão do 

contrato se a documentação do vendedor e imóvel estiver em ordem.
-  Para que o contrato seja emitido é necessária a emissão do “Habite-se” pela Prefeitura 

do Município local: documento que, com o término da obra, libera a entrega do 

empreendimento.

- Após a expedição da CND INSS da Obra (Certidão Negativa de Débitos) promove-se o 

registro do “Habite-se”; Especificação e Instituição do Condomínio junto ao Cartório de 

Registro de Imóveis competente. Concluído este ato, é gerada a emissão das matrículas 

individualizadas das unidades autônomas.

- Se na DPS (declaração pessoal de saúde) for apontado pelo comprador eventual 

problema de saúde, deverá apresentar Laudo Médico e Exames atuais apara avaliação 

da seguradora do banco ;

- MSFI solicita pendências ao comprador e entrega no banco;

- Banco confere e emite contrato se a documentação do comprador, vendedor e imóvel 

estiver em ordem;

- MSFI emite guia ITBI, cliente efetua o pagamento, assina contrato e dá-se entrada no 

Registro de Imóveis. 

ETAPAS DO PROCESSO
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PERGUNTAS E RESPOSTAS

P: Comprei meu apartamento com forma de pagamento diretamente com a construtora sem previsão 

de financiamento bancário. Posso alterar a minha aquisição para financiamento bancário ?

P: Quem é o responsável pela aquisição do financiamento junto ao banco ?

P: Não gosto e/ou não posso e/ou não entendo de processos burocráticos e/ou não disponho de 

tempo para fazer este processo de solicitação de financiamento bancário. Como devo proceder ?

P: A expedição do Habite-se da certidão negativa de débitos do INSS e da Especificação de Condomínio 

dependem somente da vontade da construtora em obter essa documentação ?

P: A comprovação de renda é igual para assalariado, profissional liberal, autônomo ou empresário ?

P: Qual é a importância do valor comprovado da minha renda ?

R: Sim, desde que manifeste a intenção por escrito junto à construtora e obtenha anuência por parte 

dela, uma vez que a mudança implica em alteração contratual da forma de pagamento. Deverá constar 

nessa solicitação o prazo para a assinatura do financiamento bancário.

R: O cliente. 

R: Você poderá procurar uma pessoa ou empresa de assessoria especializada em intermediar a 

solicitação de crédito entre você e o banco. 

R: Não. A construtora os solicita e toma todas as providências para obtê-los assim que existe a 

condição para tal acontecimento. Porém, a expedição depende de órgãos públicos como PM, INSS e 

Registro de Imóveis.

R: Não.

R: Ele determinará o quanto o banco irá conceder de crédito, uma vez que o valor da prestação do 

financiamento concedido não poderá ser na maioria dos bancos, superior a 25% da renda 

comprovada, normalmente.
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DOCUMENTOS NECESSÁRIOS:

Para comprovação de renda junto ao Banco Itaú, além do Preenchimento da Ficha 

Proposta que estará a disposição no site, e dos documentos pessoais que constam na 

relação,  juntar e entregar para a  MSFI:

ASSALARIADO:

 Cópia simples da declaração completa do Imposto de Renda do último exercício 

(inclusive protocolo de entrega);

 Cópia simples dos holerites dos 3 (três) últimos meses;

PROFISSIONAL LIBERAL/ AUTÔNOMO/ SÓCIO:

 Cópia simples da declaração completa do Imposto de Renda do último exercício 

(inclusive protocolo de entrega);

Cópia simples dos extratos bancários dos 3 (três) últimos meses. (Pessoa Física)

APOSENTADO/ PENSIONISTA (VINCULADOS AO INSS):

 Cópia simples da declaração completa do Imposto de Renda do último exercício 

(inclusive protocolo de entrega);

 Correspondência identificando o motivo da concessão o benefício de aposentadoria ou 

pensão INSS:

 Cópia simples dos 3 (três) últimos meses de vencimentos.

OBS.:

• Sempre que a comprovação de renda for apresentada através de extratos 

bancários, a média de depósitos mensal deverá ser igual ou maior a renda exigida pelo 

banco.

•  Os bancos em geral tem outras exigências quanto a documentação para a análise 

de renda.
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QUANDO  E COMO  INICIAR MEU PROCESSO:

Acessar o link exclusivo do empreendimento para consultas e instruções do processo 

em nosso site: http://www.msfi.com.br/imobiliario. 

Promova as simulações de financiamento.

A taxa de juros somente será confirmada quando apresentada a proposta de 

financiamento preenchida ao Banco Itaú e documentos solicitados.

Para iniciar seu processo com a assessoria da MSFI, será solicitado o preenchimento da 

“Ficha Cadastral MSFI x Alpha Square” ao enviar para o e-mail de contato, daremos 

início ao atendimento operacional quando será indicado um analista que cuidará da 

análise e acompanhamento do processo.

 

A FLEXIBILIDADE QUE VOCÊ PRECISA 

COM A QUALIDADE QUE VOCÊ PROCURA
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