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É melhor comprar ou alugar 

um imóvel? 

Alugar. A não ser que você tenha um 

bom motivo para comprar.

E o que pode ser um bom motivo para comprar?

Olharemos isso com calma ao longo da nossa conversa.

Neste e-book vamos abordar temas do mercado

imobiliário que possivelmente ampliarão sua visão sobre o

assunto e te ajudarão a tomar melhores decisões futuras

sobre imóveis, seja para moradia ou para investimento.
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De início, gostaria de observar um paradigma que existe a
respeito do aluguel. Afinal das contas:

ALUGUEL É OU NÃO PERDA DE DINHEIRO?

De forma geral, notamos que gerações anteriores tinham grande
apreço pelo imóvel próprio e certo avesso à locação. Um raciocínio
semelhante a “consegui sair do aluguel, financiei um apartamento.
Pelo menos agora as parcelas pagas mensalmente são para
comprar algo para mim.” é algo bastante comum e presente no
consciente coletivo da nossa sociedade.

Entretanto, com o passar dos últimos anos, noto cada vez mais
pessoas felizes em seus imóveis alugados e deixando essa
mentalidade de lado. Por que isso acontece?

As grandes duas razões são:
1- maior flexibilidade na mobilidade e troca de apartamento/casa e
2- motivos financeiros, como ter a disponibilidade do recurso com
mais facilidade se comparado com o dinheiro investido neste
mesmo imóvel e, também, uma comparação inteligente entre os
rendimentos mensais de aplicações financeiras e o valor pago no
aluguel.

Apesar de o primeiro motivo acima ser de grande relevância, ainda
mais em um mundo que vem trazendo certa necessidade de
flexibilidade de moradia para muitas pessoas em função do maior
dinamismo profissional e menores certezas e previsões futuras,
gostaria de deixar esse assunto para um segundo momento e focar
na questão financeira e questionamento título deste pequeno
capítulo.
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Para saber se o aluguel é ou não perda de dinheiro mensal, basta
você comparar os rendimentos de uma aplicação financeira no
mesmo montante que custaria o imóvel vs o valor pago na locação.

Muita atenção a um importante detalhe: estamos fazendo uma
comparação meramente mensal e imediata. Questões como a
possibilidade de valorização ou desvalorização do imóvel com o
passar do tempo estão fora desse tipo de análise.

Para facilitar a compreensão, vamos considerar alguns números:
• Valor do imóvel: R$400 mil
• Valor de locação: R$2 mil
• Rentabilidade mensal de aplicações financeiras: R$ ????

Geralmente, é nesta última pergunta que grande parte das pessoas
têm mais dificuldade para avançar na análise. Não é tão simples
saber quanto rende certo montante de dinheiro, a não ser que você
trabalhe com alguma profissão que envolva esse assunto ou seja
uma pessoa bastante interessada no tema.

Vamos à resposta, de forma simples e objetiva: a rentabilidade
mensal de um investimento possui relação direta com a taxa de
juros do Brasil. É claro, estou considerando nesta afirmação
investimentos conservadores e para pessoas em geral, que não
trabalham com mercado financeiro e estão buscando maiores
informações através deste e-book.

E qual o investimento que posso considerar para fazer essa conta?
Cada vez mais a poupança tem ficado de fora da carteira de
investimentos do brasileiro, felizmente. O investimento considerado
o mais conservador e rentável atualmente tem sido o “Tesouro
Selic”, que nada mais é do que comprar títulos do Governo Federal e
ter a rentabilidade da “taxa Selic”.
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Calma, não quero entrar em assuntos econômicos, complexos, e –
para muitos – chatos e entediantes. Quero, sim, chamar a sua
atenção para entender o que é a tal da “taxa Selic”: de forma clara e
sucinta, é o juros que o nosso Governo paga para qualquer cidadão
que empresta dinheiro para ele. Simples assim.

E quanto rende esse investimento? Depende, ele varia conforme os
juros variam. Mas, para concluir o raciocínio acima, vamos pegar um
valor exemplo de 0,5% ao mês. Ou seja:
• Valor do imóvel: R$400 mil
• Valor de locação: R$2 mil
• Rentabilidade mensal de aplicações financeiras: R$ 2 mil

(0,5% de R$400 mil)

Veja, com esses valores, alugar este imóvel está sendo perda de
dinheiro? Entendo que não. Nem perda e nem ganho, concorda? As
despesas de aluguel são os mesmos R$2 mil que este montante
rende mensalmente.

Ou seja, quando o valor da locação for superior ao valor dos
rendimentos, há perda de dinheiro no aluguel. Já quando o valor da
locação for inferior ao dos rendimentos, não há perda de dinheiro
no aluguel – pelo contrário, há ganhos.
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R$(800,00)

Aluguel Rendimento dos
Investimentos

Perda de Dinheiro Mensal

Rentabilidade de 0,3% ao mês



Por fim, encerro este primeiro ponto levantando algumas questões
referentes aos cálculos acima:

1. Foi considerado que há disponibilidade financeira (capital) para
uma eventual compra à vista versus o aluguel. Outros formatos
de compra, como através de financiamentos ou na planta,
poderiam resultar em outros números.

2. É importante saber pesquisar e acompanhar o valor dos juros
do Brasil para que essa análise se mantenha correta.

3. Com essa estrutura de cálculos em mente, você já ganha
ferramentas para poder iniciar uma negociação de forma mais
robusta. Por exemplo, considerando os números acima, em
uma eventual negociação de aluguel, você já saberia que um
bom “teto” para se pagar seria R$ 2 mil. Acima disso, não seria
uma boa negociação. Por outro lado, tudo que você conseguir
abaixo disso, pode-se considerar como lucro, uma vez que seu
dinheiro estará rendendo mais do que o seu aluguel.
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Vi uma calculadora gratuita de COMPRAR x ALUGAR online.

ESSE TIPO DE FERRAMENTA FUNCIONA?

Elas costumam fazer o mesmo cálculo do exemplo acima.

É uma boa primeira análise e certamente pode te ajudar a entender
o seu momento atual. Entretanto, não acredito que seja o suficiente
para orientar alguém em uma tomada de decisão entre locação ou
compra, principalmente para a compra. Uma compra mal feita
pode trazer grandes problemas para uma pessoa, pois muitas vezes
traz comprometimentos financeiros de longo prazo e o imóvel não
é algo tão simples de se desfazer/vender.

Por outro lado, manter a análise dessa forma superficial é como se
nivelar por baixo. Sinceramente, não gosto e, repito, não acho
suficiente. Vejo muitas pessoas se dando bem no mercado
imobiliário simplesmente por adquirirem interesse sobre o assunto
e terem ido atrás de mais informações e conhecimento.

Por exemplo, o juros do Brasil está na mínima histórica. Nunca
tivemos um juros tão baixo no país. O que isso impacta nos imóveis?
Será que os preços aumentam? Esse impacto é imediato ou leva
certo tempo para acontecer?

Repare, se as consequências dos juros baixos levam certo tempo
para refletir no mercado imobiliário, concorda que cria-se uma
janela de oportunidade para as pessoas que estão atentas e
possuem informação?

Ou seja, definitivamente, eu não pararia a minha análise e raciocínio
em uma calculadora gratuita de comprar ou alugar.



Gastar um pouco de tempo para se aprofundar em outros detalhes,
como, por exemplo, qual o potencial de valorização de um eventual
imóvel que você esteja avaliando comprar, certamente fará com
que sua decisão seja mais embasada e traga melhores resultados no
médio e longo prazo.

Agora, resta entender como podemos avaliar esse tipo de potencial
de valorização, além de outros aspectos a serem analisados para
uma decisão assertiva. Definitivamente, esse conhecimento pode
lhe servir por diversos momentos e fases da vida.
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Comecei a juntar $$$ e pensei em investir em um imóvel.

FAÇO ISSO?

Vejo muita gente que, felizmente, alcança o patamar de sucesso
profissional/financeiro de conseguir pagar todas as contas do mês e
ainda sobrar dinheiro. Nesse momento, é comum o
questionamento sobre iniciar o pagamento de um imóvel, seja para
moradia ou investimento.

Posso pensar em diversos aspectos para serem considerados nessa
situação, mas, sem dúvida, o mais importante deles é o conceito de
“liquidez”.

Comprar um imóvel é algo que cria um compromisso de longo
prazo, ainda mais financiado ou na planta. Ao assinar o contrato de
compra, você se compromete com todas as parcelas seguintes,
muitas vezes corrigidas por algum índice de preços que geralmente
é ignorado ao se fazer as contas de planejamento futuro. As duas
únicas maneiras de se desvincular desses pagamentos futuros é a
quitação (sucesso) ou a venda no imóvel. Ou seja, é uma decisão de
grande importância e impacto na vida dessa pessoa que encontra-
se nesse estágio de vida.



Uma coisa é certa: vender um imóvel não é fácil e nem rápido.
Quanto mais rápido você precise vender, provavelmente mais
barata será essa venda. Inclusive, é possível que seja inferior ao
preço de compra, se a urgência for grande, resultando em prejuízos.
Ou seja, essa seria uma situação péssima e não desejada por
ninguém.

Por outro lado, tem uma coisa que não é certa: a estabilidade
profissional e financeira de uma pessoa que encontra-se nessa
etapa de vida. Atenção, não quero ser desrespeitoso e/ou
deselegante, de forma alguma, mas me sentiria irresponsável se
não trouxesse esse assunto para nossa conversa.

Não é raro encontrar pessoas que acabaram se apertando
financeiramente pois compraram um imóvel em uma boa fase
financeira e que encontraram mudanças indesejáveis pela frente,
reduzindo seus ganhos mensais e mudando completamente o que
foi planejado na hora da aquisição.

Nesse sentido, passo para você uma decisão importante: quanto
maior for a sua leitura sobre sua estabilidade financeira e
profissional futura, ou seja, a manutenção de seus ganhos e
despesas mensais que resultaram no pensamento de comprar um
imóvel, mais chances de a compra ser uma boa decisão.

Já, se você entender que esse seu momento é sensível, com muitos
fatores que estão fora de seu controle, e que pode ser temporário,
não entendo que a seja um bom momento para partir para o
tamanho do compromisso que uma compra imobiliária carrega.
Sugiro calma, estude sobre outras modalidades de investimento
que você pode optar e, parabéns, o caminho está certo.

Continue também, sempre, atrás de bons conhecimentos e
informações.
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COMO SABER SE É HORA DE COMPRAR?

É melhor comprar ou alugar um imóvel?
Alugar. A não ser que você tenha um bom motivo para comprar...

Agora, como saber um bom motivo e momento de compra?
Para início de conversa, vamos listar alguns desses motivos:

Potencial de valorização do imóvel adquirido
Um imóvel pode se valorizar por algumas razões, como o
crescimento de um país como um todo, ou de uma região
específica. Ou até mesmo valorização do imóvel em si, por uma boa
reforma realizada ou por ter acontecido um bom preço na hora da
compra.

Saber identificar esse tipo de potencial de valorização é um passo
importante de uma pessoa no caminho da maturidade em
conhecimentos sobre mercado imobiliário, e o resultado pode ser
surpreendentemente positivo.

Analisar momento do setor imobiliário em nosso país
Como saber se o Brasil está em fase de expansão ou recessão do
mercado imobiliário?

Há diversos indicadores para essa resposta. Um deles é a economia
do próprio país. Quando um país vai bem, o mercado imobiliário
tende a ter um aquecimento e provável valorização. Quando o país
está economicamente abalado, tende-se a ter um desaquecimento
e provável estagnação ou redução dos preços dos imóveis em
função da redução na demanda de compra e menos quantidade de
transações imobiliárias no período.
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Porém, o ideal é conseguir antecipar esse movimento. Mesmo que
de forma não absoluta, conseguir ter uma previsão de aquecimento
ou desaquecimento do mercado imobiliário nos próximos anos
certamente ajuda em uma boa tomada de decisão.

E como conseguir esse tipo de antecipação e previsibilidade?
Através de outros indicadores como a taxa de juros do Brasil, já
mencionada anteriormente neste e-book para efeito de cálculos de
rendimentos de aplicações financeiras. Por exemplo, quando o juros
do país está alto, há um movimento de investidores para o mercado
financeiro, uma vez que o capital será bem remunerado sem
grandes riscos. Com esse aumento de recursos indo para títulos
financeiros, tende-se a haver uma fuga de capital do mercado
imobiliário. Ou seja, de maneira macro, as pessoas acabam
colocando mais dinheiro em aplicações e investimentos financeiros
do que em imóveis, o que reduz a procura e desaquece o setor
imobiliário. Ou seja, há uma certa relação inversa entre a taxa de
juros do Brasil e um potencial de valorização dos imóveis.

Seguindo nessa linha de raciocínio, por outro lado, se a taxa de juros
do Brasil está baixa, investidores buscam por outros formatos de
investimento para destinarem seus recursos, e a demanda por
imóveis tende a aumentar. Nesse momento, há indícios de uma
possível elevação dos preços do mercado pela frente.

Note, não é uma afirmação, mas sim indicadores que começam a
sinalizar o movimento do mercado para aquelas pessoas que estão
atentas e obtém boas informações e conhecimento. Certamente,
essas pessoas estão mais propícias a fazerem um bom negócio, seja
ao decidir alugar ou comprar, pois essa decisão estará embasada
em análises mais completas do que uma decisão baseada em
“achismos” ou opiniões de amigo e/ou familiares que não possuem
informações de qualidade e conhecimento suficiente sobre o tema.
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Potencial de valorização de determinada região
Outro fator que pode trazer um potencial de valorização de
determinado imóvel é o desenvolvimento de uma região específica.
Isso pode acontecer de diversas maneiras e em diferentes prazos.

Por exemplo, tenho um amigo cuja família sempre teve uma casa
em uma cidade do litoral de São Paulo. Lembro de uma época,
décadas atrás, em que nós íamos para lá e a estrada era de terra,
poucos comércios, tudo era menos desenvolvido. Hoje, a região
desta cidade litorânea se desenvolveu bastante, há estrada
asfaltada e muitos comércios. Virou um local de forte turismo.

Claramente, esse desenvolvimento local com o passar de algumas
décadas trouxe uma ótima valorização para o imóvel desse meu
amigo.

Porém, não precisamos de décadas para que uma determinada
região ganhe valor imobiliária. Outro exemplo, agora me pessoal: ao
final da faculdade e início da vida profissional, quando comecei a
ganhei meus primeiros salários – já apaixonado pelo mercado
imobiliário – acabei comprando um imóvel na planta em uma região
de São Paulo que poderia ser impactada pela expansão de uma
avenida importante da cidade.

Essa avenida poderia levar um importante polo de edifícios
comerciais para o bairro e bairros ao redor do condomínio no qual
comprei o apartamento. Para minha felicidade, essa avenida entrou
em obras rumo ao bairro do prédio e o aumento dos preços
começaram a acontecer. Em um prazo de 3 a 4 anos, realizei a
venda desse apartamento com excelente lucro.
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Agora, muita atenção. A promessa de desenvolvimento de diversas
regiões pode ser motivo de inflação nos preços locais de forma
antecipada.

Outro exemplo meu, certa vez comprei um apartamento pronto,
recém entregue, mais barato do que ele estava na época do
lançamento, na planta. Geralmente, é a euforia que acaba gerando
essa valorização antes da hora, e pode pegar muita gente menos
preparada de surpresa.

O resultado de uma compra fora de hora, como no exemplo acima,
é que o comprador tende a ficar “preso” no imóvel até que a região
se desenvolva de fato, pois os preços acabaram reduzindo um
pouco nos meses ou anos seguintes. Relembrando o conceito de
“liquidez”, nessa situação é muito importante que esse comprador
tenha recursos para manter os pagamentos em dia, pois, caso
precise se desfazer do apartamento, certamente terá que vender
abaixo do preço de compra.

Novamente, cautela e boa informação na hora da compra podem
evitar uma situação ruim como a última e levar a cases de sucesso
como os primeiros.

Valorização do imóvel específico
Às vezes, não foi o país e nem a região que ganharam valor
imobiliário, mas sim o próprio imóvel. Isso é resultado de uma das
duas seguintes possibilidades: 1- melhorias feitas no imóvel, como
reformas, fazendo com que a soma do dinheiro de compra somado
com os investimentos das benfeitorias seja inferior ao novo valor de
mercado do imóvel, gerando-se um lucro, e 2- a compra deste
imóvel ter sido realizada abaixo do preço atual de mercado, por
algum motivo.
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Uma característica que, particularmente, eu gosto nesse cenário é o
maior controle que é possível de se ter. Você não depende de um
movimento da economia ou da execução de obras por parte de
terceiros para valorizar determinada região. O ganho acontecerá
em função de mérito seu, seja pois encontrou um bom imóvel para
reformar, fez uma boa reforma e agregou valor, seja pois fez uma
boa negociação e acabou comprando barato.

Lembre-se, muito importante: é muito difícil – quase impossível – se
vender um imóvel muito acima do preço médio do mercado da
região. Na maioria esmagadora das vezes, o ganho está em uma
boa compra, mesmo se for haver reformas. Geralmente, quem
ganha dinheiro com esse tipo de situação são pessoas interessadas
no assunto e que fazem boas pesquisas. Não necessariamente
pessoas que trabalham com isso, como arquitetos, mas sim uma
pessoa de qualquer profissão que goste de investir e fazer
transações no mercado imobiliário. Qualquer um pode fazer isso,
basta interesse e informação.

Vou dar dois exemplos, um para cada situação:

Conheço alguns grupos de investidores, ou até mesmo pessoas que
investem sozinhas, que procuram por casas/apartamentos com
potencial de valorização com reformas. Eles sempre procuram
comprar a um preço atrativo, executam as reformas e colocam para
vender em imobiliárias.

Uma dica interessante: imobiliárias sempre trabalham no sucesso.
Só há remuneração para o corretor caso haja a venda. Ou seja, se
quiser vender um imóvel, uma boa estratégia é investir tempo e
colocar o maior número de imobiliárias e corretores trabalhando na
venda. A chance de aparecer o comprador certo com mais
velocidade aumenta bastante.
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Outro exemplo é a compra por um preço abaixo do valor de
mercado. Nesse caso, o vendedor tem que ter um motivo para dar
esse desconto no preço. Essa é a sacada, achar vendedores que
possuem razões para se vender mais barato. Um motivo para isso é
pressa na venda, às vezes o vendedor está precisando de dinheiro
rápido e a única saída é se desfazer de determinado imóvel. Aí está
uma boa oportunidade para uma pessoa antenada, com
conhecimento e que tenha recursos para avançar na compra.
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É SEMPRE VANTAJOSO COMPRAR UM
IMÓVEL NA PLANTA?

Outro ponto que é presente no consciente coletivo, de certa forma,
é a ideia de que sempre que se compra um imóvel na planta ele
valoriza. Essa época já aconteceu, por um bom tempo, e isso fez
com que muitas pessoas mantenham essa ideia na cabeça.

Mas será que isso acontece atualmente?

Infelizmente, não. Comprar um imóvel na planta possui suas
vantagens, principalmente em relação ao fluxo de pagamentos mais
longo e relativamente menor no início, fazendo com que “caiba no
bolso” de muitas pessoas.

Entretanto, é uma compra semelhante a qualquer outra. Aquele
imóvel pode não se valorizar, ou até perder valor. Como já
mencionado acima, já vi casos de se comprar um imóvel pronto,
recém entregue, novo, por preço inferior ao de quando ele estava
na planta.



Não digo que comprar imóveis na planta seja ruim, de forma
alguma. Eu já comprei e me dei muito bem. Mas, novamente,
analisar outros fatores é fundamental para que essa compra não se
torne uma armadilha e gere problemas futuros na sua vida.

Alguns pontos de atenção:

Primeiro, muita atenção ao momento de entrega do apartamento.
A parcela das “chaves”, que é a última, costuma ser bem expressiva.
Junto com essa parcela, o comprador tem que aprovar o
financiamento bancário (caso não haja recursos para pagamento à
vista, o que acontece na maioria dos casos). Além disso, há despesas
com reforma e montagem do imóvel, como piso, armários e outros.
Vejo muita gente sendo pega de surpresa nesse importante etapa
do processo de compra na planta, se prepare para ela para que seja
uma experiência agradável e que para saia tudo bem.

Segundo, lembra da “liquidez”? Cuidado com ela. Quando se
compra um imóvel na planta, geralmente há uma enxurrada de
oferta quando o prédio fica pronto. Há muita concorrência para se
alugar ou vender naquele edifício. Ou seja, é muito importante que
as suas finanças estejam em dia para evitar que se tenha que baixar
demais o preço de venda ou aluguel do imóvel nesse momento de
início do condomínio, que é justamente a fase que costuma
necessitar de mais capital em função dos itens descritos acima
(parcela das “chaves”, reformas, início do pagamento de
financiamento bancário, condomínio, etc).

Atento a todos esses pontos, uma compra na planta pode – sim –
ser um excelente negócio.
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Entrei em um imóvel e gostei muito. Me vi morando lá.

ESSE É UM BOM MOTIVO PRA COMPRAR?

Gostaria de finalizar este e-book falando sobre um aspecto que foge
do financeiro.

Estamos refletindo sobre bons motivos para se comprar um imóvel.
Um deles, muitas vezes esquecido mas não menos importante do
que nenhum outro, é o emocional.

Já vi algumas pessoas com conhecimento que, após refletir
bastante sobre tudo que já abordamos, acabaram tomando suas
decisões pois ficariam mais felizes daquela forma.

Tenho um amigo que, recentemente, morava em um apartamento
alugado e estava querendo comprar outro e se mudar para lá.
Fizemos diversas análises juntos, contas, análise de preços, e
concluímos que financeiramente não faria muita diferença ele
continuar no aluguel ou partir para a compra. O fator decisivo para a
compra foi que ele se sentiria mais feliz assim, com imóvel próprio.
E assim o-fez, comprou e hoje vive comemorando o seu atual
momento de vida.

Note, antes de colocar o emocional na conta, ele fez todas as outras
análises, principalmente para entender se ficaria “apertado”
financeiramente. Não caia na armadilha de tomar uma decisão
emocional que te levará a ter problemas futuros, pois, assim, toda a
“felicidade” do momento da decisão emocional poderá se tornar
uma grande dor de cabeça futura.

Entretanto, não desconsidere esse fator. Nem tudo é dinheiro e,
sem ser irresponsável, vale a pena ouvir um pouco o coração. Ele
pode ajudar na sua decisão.
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