






Módulo 1
GESTÃO FINANCEIRA



O Balanço Patrimonial de uma pizzaria
Investimentos Financiamentos

Caixa e Bancos.......25.500 Contas a pagar..........10.836

Capital Social....30.000

Ativo Circulante

Ativo Não Circulante

Forno a lenha.......20.000

Ativo Total....60.836,00 Passivo Total.... 60.836,00

Passivo (P)

Patrimônio Líquido (PL)

Computador...........2.000

Impressora................500

Utensílios...............2.000

Empréstimo de L.P....20.000Estoques................10.836

Identidade contábil:
AT = P + PL

Ou

PL = AT - P

Sendo:
AT = Ativo Total
P = Passivo
PL = Patrimônio Líquido



Balanço Patrimonial

ATIVO CIRCULANTE
CAIXA

APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE CP
CONTAS A RECEBER

ESTOQUES

ATIVO NÃO CIRCULANTE
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

INVESTIMENTOS
IMOBILIZADO
INTANGÍVEL

PASSIVO CIRCULANTE
FORNECEDORES

TRIBUTOS A PAGAR
CONTAS A PAGAR

PASSIVO NÃO CIRCULANTE
EMPRÉSTIMOS A PAGAR

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CAPITAL SOCIAL

RESERVAS DE CAPITAL
RESERVAS DE LUCRO

ATIVO TOTAL PASSIVO TOTAL

INVESTIMENTOS FINANCIAMENTOS

=  PASSIVO + PL



Em suma – Balanço Patrimonial

ATIVO CIRCULANTE
CAIXA

APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE CP
CONTAS A RECEBER

ESTOQUES

ATIVO NÃO CIRCULANTE
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

INVESTIMENTOS
IMOBILIZADO
INTANGÍVEL

CAPITAL DE TERCEIROS
FORNECEDORES

TRIBUTOS A PAGAR
CONTAS A PAGAR

EMPRÉSTIMOS A PAGAR

CAPITAL PRÓPRIO
CAPITAL SOCIAL

RESERVAS DE CAPITAL
RESERVAS DE LUCRO

INVESTIMENTOS FINANCIAMENTOS PCT= 
𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑖𝑟𝑜𝑠

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟ó𝑝𝑟𝑖𝑜

Relação capital de 
terceiros/capital próprio

Índice de Endividamento

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑟𝑐𝑒𝑖𝑟𝑜𝑠

𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

Imobilização do PL
𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑎𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚ô𝑛𝑖𝑜 𝐿í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜



Fontes de capital próprio

• Recursos dos sócios ou 
acionistas
• Incluem lucros acumulados e 

reservas de lucros e capital
• Empresas de capital aberto

• Acionistas
• Empresas de capital 

fechado
• Cotistas

ATIVO CIRCULANTE
CAIXA

APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE CP
CONTAS A RECEBER

ESTOQUES

ATIVO NÃO CIRCULANTE
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

INVESTIMENTOS
IMOBILIZADO
INTANGÍVEL

CAPITAL DE TERCEIROS
FORNECEDORES

TRIBUTOS A PAGAR
CONTAS A PAGAR

EMPRÉSTIMOS A PAGAR

CAPITAL PRÓPRIO
CAPITAL SOCIAL

RESERVAS DE CAPITAL
RESERVAS DE LUCRO

INVESTIMENTOS FINANCIAMENTOS



Custo do capital próprio

•O custo de capital próprio é 
determinado pelo acionista

•Normalmente, é maior do que 
o custo de capital de terceiros

•O modelo mais conhecido 
para sua determinação é o 
CAPM (Capital Asset Pricing
Model)

𝐾𝑒 = 𝑅𝑓 + 𝛽 . (𝑅𝑚 − 𝑅𝑓)

Exemplo: Imaginando a taxa 
SELIC como taxa livre de risco 
e projetada em 10% aa e um 
prêmio de mercado de 6%, 
calcule o custo de capital 
próprio para uma empresa de 
Beta igual a 1.

𝐾𝑒 = 10%+ 1 . (6%)

𝐾𝑒 = 16%



Fontes de capital de terceiros

• Recursos de terceiros
• Empréstimos e 

financiamentos de curto e 
longo prazo (exclui-se 
passivo operacional)

• Principais fontes
• Debêntures e notas 

promissórias
• Empréstimos bancários
• BNDES

ATIVO CIRCULANTE
CAIXA

APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE CP
CONTAS A RECEBER

ESTOQUES

ATIVO NÃO CIRCULANTE
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

INVESTIMENTOS
IMOBILIZADO
INTANGÍVEL

CAPITAL DE TERCEIROS
FORNECEDORES

TRIBUTOS A PAGAR
CONTAS A PAGAR

EMPRÉSTIMOS A PAGAR

CAPITAL PRÓPRIO
CAPITAL SOCIAL

RESERVAS DE CAPITAL
RESERVAS DE LUCRO

INVESTIMENTOS FINANCIAMENTOS



Custo do capital de terceiros

•O custo de capital de terceiros 
é uma média do custo de cada 
fonte de capital de terceiros 
da empresa

•Normalmente, calcula-se o 
custo bruto de capital e 
depois, ao se considerar o 
benefício tributário da dívida, 
calcula-se o custo de capital 
de terceiros líquido

𝐾𝑑𝑙 = 𝐾𝑑𝑏 . (1 − 𝑇)

Exemplo: Uma empresa possui 
um custo médio de capital de 
terceiros igual a 15% aa. Com 
uma alíquota tributária de 34%, 
qual é o custo líquido de 
capital de terceiros?

𝐾𝑑𝑙 = 9,90%

𝐾𝑑𝑙 = 15% . (1 − 34%)



Custo médio ponderado de capital (CMPC ou WACC)

ATIVO TOTAL
100

CAPITAL DE TERCEIROS

CAPITAL PRÓPRIO

INVESTIMENTOS FINANCIAMENTOS 𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑊𝑒 . 𝐾𝑒 +  𝑊𝑑 . 𝐾𝑑

𝑊𝐴𝐶𝐶 = 0,6. 15% + 0,4. 10% = 13%

Imagine uma empresa que é 
financiada com 40% de capital de 
terceiros e 60% de capital próprio. 
O custo deles é 10% (líquido) e 16%,  
respectivamente. Qual será seu 
custo médio ponderado de capital.

40
10%

60
15%



Análise de capital de giro

ATIVO CIRCULANTE
CAIXA

APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE CP
CONTAS A RECEBER

ESTOQUES

ATIVO NÃO CIRCULANTE
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO

INVESTIMENTOS
IMOBILIZADO
INTANGÍVEL

PASSIVO CIRCULANTE
FORNECEDORES

TRIBUTOS A PAGAR
CONTAS A PAGAR

PASSIVO NÃO CIRCULANTE
EMPRÉSTIMOS A PAGAR

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CAPITAL SOCIAL

RESERVAS DE CAPITAL
RESERVAS DE LUCRO

ATIVO TOTAL PASSIVO TOTAL

INVESTIMENTOS FINANCIAMENTOS

CGL = AC - PC
Sendo:

CGL = Capital de Giro Líquido
AC = Ativo Circulante
PC = Passivo Circulante

𝐿𝐶 =
𝐴𝐶

𝑃𝐶

𝐿𝑆 =
𝐴𝐶 − 𝐸

𝑃𝐶



DRE (Demonstração de Resultados)
Receita Bruta 50.000,00 

(-) Impostos sobre a receita 1.800,00 

Receita Líquida 48.200,00 

(-) CPV 17.438,85 

Lucro Bruto 30.761,15 

(-) Despesas Operacionais 12.856,49 

EBIT = Lucro antes do resultado financeiro e dos impostos 17.904,66 

(-)Resultado Financeiro 200,00 

Lucro antes dos impostos (LAIR) 17.704,66 

(-) Tributos (provisão de IR e CS) 6.019,58 

Lucro Líquido = Lucro/prejuízo do período 11.685,07 



CPV (Custo dos Produtos Vendidos)

Receita Líquida ...................................................... 31.518,72
(-) CPV ....................................................................... 17.438,85

O custo dos produtos vendidos envolve todos os 
gastos incorridos na produção dos produtos 
vendidos. 

Falar sobre a depreciação



Lucro bruto

Receita Líquida ...................................................... 31.518,72
(-) CPV ....................................................................... 17.438,85
Lucro Bruto ............................................................ 14.079,87

Ao pegarmos a receita líquida e subtrairmos o 
CPV (que é o custo dos produtos vendidos) 
temos o lucro bruto



Despesas operacionais

Receita Líquida ...................................................... 31.518,72

(-) CPV ....................................................................... 17.438,85

Lucro Bruto ............................................................ 14.079,87

(-) Despesas Operacionais.......................................... 12.856,49

As despesas operacionais são os gastos feitos para a 
manutenção do negócio, mas que não são diretamente 
ligados ao produto



Lucro antes do resultado financeiro e dos impostos (EBIT)

Receita Líquida ...................................................... 31.518,72

(-) CPV ....................................................................... 17.438,85

Lucro Bruto ............................................................ 14.079,87

(-) Despesas Operacionais...........................................12.856,49

LAJIR ou EBIT..............................................................1.223,38

O EBIT mostra o resultado do negócio sem levar em conta o 
pagamento de juros da dívida e os tributos sobre o lucro 



As despesas financeiras
Receita Líquida ...................................................... 31.518,72

(-) CPV ....................................................................... 17.438,85

Lucro Bruto ............................................................ 14.079,87

(-) Despesas Operacionais........................................... 12.856,49

LAJIR ou EBIT.............................................................. 1.223,38

(-) Resultado Financeiro................................................. 200,00

As despesas financeiras são os juros pagos sobre os empréstimos adquiridos 
pela empresa 

As receitas financeiras são os juros recebidos pela empresa na aplicação dos 
seus recursos no mercado financeiro



LAIR = Lucro antes do IR

Receita Líquida ...................................................... 31.518,72
(-) CPV ....................................................................... 17.438,85
Lucro Bruto ............................................................ 14.079,87
(-) Despesas Operacionais........................................... 12.856,49
LAJIR ou EBIT............................................................. 1.223,38
(-) Resultado Financeiro................................................. 200,00
LAIR.......................................................................... 1.023,38

O LAIR (também chamado de lucro tributável) é o resultado 
antes dos tributos



Tributos = IR + CSLL

Os tributos sobre o lucro são, normalmente, provisionados a uma 
alíquota de 34% para empresas tributadas pelo lucro real (25% + 9%)

Receita Líquida ...................................................... 31.518,72

(-) CPV ....................................................................... 17.438,85

Lucro Bruto ............................................................ 14.079,87

(-) Despesas Operacionais........................................... 12.856,49

LAJIR ou EBIT ............................................................ 1.223,38

(-) Resultado Financeiro................................................. 200,00

LAIR.......................................................................... 1.023,38

Tributos......................................................................... 347,95



Lucro Líquido

O lucro líquido é o resultado para o acionista. Ao calcular o lucro líquido já agregamos 
todas as receitas do negócios e subtraímos todos os gastos dele.

Receita Líquida ...................................................... 31.518,72
(-) CPV ....................................................................... 17.438,85
Lucro Bruto ............................................................ 14.079,87
(-) Despesas Operacionais........................................... 12.856,49
LAJIR ou EBIT.............................................................. 1.223,38
(-) Resultado Financeiro................................................. 200,00
LAIR.......................................................................... 1.023,38

Tributos......................................................................... 347,95

Lucro Líquido ............................................................ 1.023,38



EBITDA

• O EBITDA é um lucro operacional, semelhante ao EBIT, 
desprezando-se a existência da depreciação e da amortização. 
Se fizéssemos uma DRE sem esses dois itens chegaríamos no 
EBITDA.

• Para chegar no EBIT fazemos receitas menos gastos
• Como normalmente as DREs são feitas considerando esses 

gastos, precisamos anular o seu efeito no lucro
• Assim somamos esses gastos de volta ao EBIT e chegamos ao 

EBITDA



Calculando o EBITDA
Receita Bruta 50.000,00 

(-) Impostos sobre a receita 1.800,00 

Receita Líquida 48.200,00 

(-) CPV 17.438,85 

Lucro Bruto 30.761,15 

(-) Despesas Operacionais 12.856,49 

EBIT = Lucro antes do resultado financeiro e dos impostos 17.904,66 

(-) Resultado Financeiro 200,00 

Lucro antes dos impostos (LAIR) 17.704,66 

(-) Tributos (provisão de IR e CS) 6.019,58 

Lucro Líquido = Lucro/prejuízo do período 11.685,07 

Depreciação = 400

EBIT...............17.904,66

(+) DEP...............400,00

(+) AMOR....................0

(=) EBITDA.....18.304,66

Amortização = 0



2.1. Demonstrações financeiras 
pessoais: orçamento e fluxo de 
caixa

Planejamento de recursos para emergências. Dimensionamento do fundo 
de emergência.
Índices de endividamento e custo médio ponderado de capital



Orçamento familiar
• Um fator fundamental para o planejamento financeiro é a 

definição do poder de poupança de uma família ou de um 
indivíduo.

• Para sabermos qual é o poder de poupança, precisamos antes 
calcular o superávit familiar, que é a diferença entre o que 
alguém ou alguma família ganha e o que ela gasta. É ai que 
entra o orçamento familiar

• O orçamento familiar elenca todas as entradas, fontes de renda e 
todas as saídas, que são os gastos dessa família

• Similaridades com a DRE



Similaridade com a DRE

Receita Bruta

(-) Impostos sobre a receita

Receita Líquida

(-) CPV

Lucro Bruto

(-) Despesas Operacionais

EBIT 

(-) Resultado Financeiro

LAIR

(-) Tributos

Lucro Líquido

Salário

Recebimento de aluguéis

Restituição de impostos

Receitas de dividendos

(-) Custos fixos prioritários

(-) Custos variáveis prioritários

Superávit primário

Custos fixos secundários

Custos variáveis secundários

Superávit familiar

𝑃𝑃 =
𝑆𝐹

𝑇𝐸
PP = Poder de Poupança
SF = Superávit Familiar
TE = Total de Entradas



Orçamento ajustado
Salário

Recebimento de aluguéis

Restituição de impostos

Receitas de dividendos

(-) Poupança e investimentos

Renda disponível

(-) Custos fixos prioritários

(-) Custos variáveis prioritários

Superávit primário

Custos fixos secundários

Custos variáveis secundários

Superávit familiar

A formação de poupança 
deve ser colocada como 
prioridade visando a um 
planejamento financeiro de 
longo prazo bem-sucedido. 



Planejamento de liquidez

•Eventos planejados ou inesperados requerem um 
planejamento de liquidez
•O planejamento de liquidez é afetado pelo patrimônio 
disponível e o seu perfil de liquidez e pelo poder de 
poupança
•Classificação de eventos:

• Despesas correntes: prioritariamente rendas
• Eventos inesperados: prioritariamente reservas
• Grandes eventos planejados: prioritariamente reservas 



Planejamento de recursos para emergências. 
Dimensionamento do fundo de emergência.

• As emergências acontecem com alguma frequência na vida de um 
indivíduo ou família.

• Um bom planejamento financeiro leva em conta a necessidade de 
investimentos com boa liquidez para compor um fundo de emergência

• O dimensionamento desse fundo está muito ligado à probabilidade de 
acontecimento dessas emergências das quais se destacam:
• Sinistros patrimoniais não cobertos por seguros contratados
• Sinistros de saúde não cobertos por seguros e assistência médica 
• Qualquer situação de risco não coberta por seguros



Balanço Patrimonial da Pessoa Física 

CAIXA E INVESTIMENTOS DE ALTA LIQUIDEZ

BENS PESSOAIS

PASSIVOS DE CURTO PRAZO

PASSIVOS DE LONGO PRAZO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ATIVO TOTAL

INVESTIMENTOS FINANCIAMENTOS

INVESTIMENTOS DE LONGO PRAZO

PASSIVO TOTAL



Índices de endividamento

𝑃𝑎𝑔𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑑í𝑣𝑖𝑑𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎𝑠

Imagine que o Adamastor ganha R$ 10.000 líquido por 
mês e gasta R$ 3.000 no pagamento por mês no 
pagamento de suas dívidas. Qual é o índice de 
comprometimento mensal com o pagamento de 
dívidas?



Balanço Patrimonial da Pessoa Física 

CAIXA E INVESTIMENTOS DE ALTA LIQUIDEZ

BENS PESSOAIS

PASSIVOS DE CURTO PRAZO

PASSIVOS DE LONGO PRAZO

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

ATIVO TOTAL

INVESTIMENTOS FINANCIAMENTOS

INVESTIMENTOS DE LONGO PRAZO

PASSIVO TOTAL

CMPCRETORNO 
SOBRE O 
CAPITAL



2.3. Estratégias de alavancagem com 
utilização de recursos de terceiros e 
adequação da modalidade de crédito 
para os objetivos do cliente
Créditos rotativos
Empréstimos pessoais
Financiamentos
Financiamento imobiliário
Crédito rural
Repasses (BNDES)
Outros



Créditos rotativos – cheque especial

• Forma de crédito vinculada a conta corrente
• Juros muito altos devido a falta de garantias
• Limite definido de acordo com a movimentação financeira do cliente
• Deve ser usado somente para emergências em coberturas de curtíssimo 

prazo
• Alguns bancos dão uma “boiada” de alguns dias sem cobrança de juros
• Em casos de uso persistente rever gastos ou contratar alguma outra forma 

tal como CDC



Créditos rotativos – cartão de crédito

• Tipos de cartão:
• Básico: Não possui vínculo com programas de benefícios e/ou recompensas. São 

os de anuidade mais barata e podem ser nacionais e/ou internacionais
• Diferenciado: Está associado a programas de benefícios e recompensas. Possui 

anuidade mais cara
• Vantagens de uso:

• Concentração de valores em uma data de pagamento
• Programa de benefícios de pontos e milhagem
• Possibilidade de parcelamento no pagamento de compras
• Pagamento de contas
• Saques



Créditos rotativos –
cartão de crédito

• Como fonte de financiamento:
• Crédito rotativo
• Parcelamento da fatura
• Compras parceladas

• Cuidados:
• Altas taxas para o crédito rotativo
• Encargos altíssimos para atraso de pagamento da fatura

• Tarifas que podem ser cobradas:
• Anuidade
• Emissão de segunda via
• Retirada em espécie na função saque
• Uso do cartão para pagamento de contas
• Pedido de avaliação emergencial do limite de crédito



Empréstimos pessoais

•Diferenciação entre empréstimo e financiamento
•Modalidades:
•Empréstimo automático:
•Desconto de cheques
•Antecipação de recebimentos previstos
•Consignado



Tributação de empréstimos

•Sobre o saldo devedor

•Cobrança diária



Financiamentos (CDC)

•A instituição empresta com finalidade específica 
(aquisição de um bem)

•Crédito direto ao consumidor

•Tabela Price



Vantagens - Financiamento

• Poder usufruir do bem de forma antecipada



CET (Custo Efetivo Total)

• CET significa Custo Efetivo Total e foi criado pelo Conselho Monetário 
Nacional - CMN - Resolução 3.517, de 06.12.2007 - para que o consumidor 
conheça todos os custos de um empréstimo ou financiamento antes de 
fechar o contrato.

• Visa dar transparência ao tomador em relação aos encargos que ele terá 
que pagar. Sejam eles:
• Taxas de juros
• Tarifas
• Seguros
• Tributos
• Qualquer outro gasto do tomador do empréstimo



Exemplo de cálculo da CET

• Um cliente bancário tomou um empréstimo de R$ 40.000,00 a uma taxa de 
2,5% ao mês. O prazo da operação é de 12 meses e o banco cobra uma 
taxa de cadastro de R$ 350,00 e há incidência de IOF com valor total de 
R$ 705,84 sobre o valor do empréstimo. Qual é o CET (Custo Efetivo Total) 
desse empréstimo?

• VP considerando encargos = R$ 40.000 + 350 + 705,84 = 41.055,84
• Valor da parcela = R$ 1.742,89
• VP real = R$ 40.000,  CET = 2,67%



Leasing

•É um contrato de aluguel com opção de compra do bem 
no final do contrato
• O valor econômico do bem está ligado ao seu uso e não à sua 

posse

• Concepção inicial: sem recompra

• Uso de um bem sempre em boas condições (novo e 
atualizado), evitando gastos de manutenção e custo de 
obsolescência



Leasing
•Vantagens

• Possibilidade de redução do lucro tributável

• Inexistência de IOF, embora haja ISS a ser pago pela 
arrendadora

• Encargos financeiros mais atrativos que no financiamento

• Possibilidade de uso do bem sem registro no ativo do caso do 
leasing operacional



Leasing Financeiro

• Ao final podem haver os seguintes desfechos:
• Renovação de contrato ao final
• Compra do bem pelo valor estabelecido
• Encerramento do contrato e devolução do bem

• Prazos mínimos:
• 2 anos para bens com vida útil econômica de até 5 anos
• 3 anos para bens com vida útil econômica superior a 5 anos

• O bem deve ser registrado no ativo da arrendatária



Leasing Operacional
• Normalmente a arrendatária não pretende comprar o bem ao final do contrato. O bem 

não é registrado no seu ativo

• Possíveis desfechos ao final do contrato
• Devolver o bem à arrendadora
• Prorrogar o prazo do contrato
• Exercer a opção de compra do bem pelo seu valor de mercado
• Concepção inicial: sem recompra

• A manutenção, a assistência técnica e os serviços correlatos à operacionalidade do 
bem arrendado podem ser de responsabilidade da arrendadora ou da arrendatária, e 
conforme previsão contratual.



Consórcio
• Consórcio é a união de pessoas físicas e/ou jurídicas que se reúnem com a 

finalidade de adquirir um bem por meio de autofinanciamento.
• Os participantes adquirem uma cota e pagam prestações mensais, gerando 

recursos para a compra do bem. Mensalmente, as contemplações acontecem por 
meio de sorteio e, se houver saldo de caixa, por lance. Ao final do prazo do 
grupo, todos os participantes terão recebido a sua carta de crédito.

• Quando a pessoa é contemplada, recebe uma carta de crédito para comprar o 
bem. Ao término do grupo, todos os participantes terão recebido a sua carta de 
crédito.

• Há a possibilidade de usar o saldo do FGTS no consórcio imobiliário para efetuar 
lance ou amortizar o saldo devedor



Consórcio – taxas e encargos

• Taxa de administração: valor pago à administradora do consórcio pelos 
serviços de gestão e gerenciamento prestados aos consorciados

• Fundo de reserva: funciona como uma proteção do grupo. A administradora 
solicita ao consorciado, desde que conste em contrato, o pagamento de uma 
quantia destinada a esse fundo, que está previsto na Lei 11.795/08 e na 
circular 3432 do Banco Central.

• Seguro prestamista: é um seguro que garante, em caso de falecimento natural 
ou acidental, a liquidação do saldo devedor do segurado das cotas 
seguradas. Alguns seguros contemplam ainda a perda de renda, por conta de 
perda de emprego, etc

• Taxa de adesão: Esse nome atualmente é incorreto. Na verdade o que ocorre 
é uma antecipação da taxa de administração do consórcio no momento da 
adesão. 



Consórcio – vantagens

•Não há cobrança de juros
•Pode gerar disciplina de investimento
•É um ótimo negócio para quem é contemplado no 
início do consórcio
•Não é um bom negócio para quem é contemplado ao 
final do consórcio



Consórcio – desvantagens

• Incerteza do tempo em que receberá o crédito

•Atualização do valor da carta de crédito diferente 
da evolução dos preços de mercado do imóvel 
desejado



Financiamento imobiliário
•É uma opção de financiamento com taxas mais baixas 
devido a garantia envolvida na operação
•Normalmente os custos do financiamento envolvem os 
seguros habitacionais obrigatórios e taxa de avaliação do 
imóvel
•O financiamento imobiliário é concedido usando o 
sistema de amortização constante (SAC) ou tabela price
(ver na matéria matemática financeira)



Seguros habitacionais obrigatórios (DFI)

• DFI (Danos Físicos ao Imóvel)
• Incêndio
• Queda de raio
• Inundação e alagamento
• Destelhamento
• Desmoronamento total e parcial ou ameaça de
• Limite máximo: valor de avaliação do imóvel, atualizado por índice 

previsto em contrato
• O valor da indenização é aquele necessário para cobrir os prejuízos de 

modo que o imóvel volte a ter as características que tinha antes do 
sinistro



Seguros habitacionais obrigatórios (MIP)

•MIP (Morte e Invalidez Permanente)
• Causas naturais e acidentais
• Incapacidade de realizar as suas atividades de 
trabalho que eram fonte de renda
• Comprovação necessária
• Questão da preexistência
• Indenização limitada ao saldo devedor do 
financiamento na data do sinistro



Seguros habitacionais obrigatórios
•Beneficiários e segurados
•Proporcionalidade na definição da indenização
•Participação na renda familiar



Outras fontes de financiamento
•Crédito rural
•BNDES
•Crédito educacional
•Benefícios a portadores de doenças crônicas


