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Compra de Imóveis

na Flórida
Estados Unidos da América

Bem-vindos
Somos a primeira empresa de imóveis a comemorar mais de 106 anos de operação e
entendemos que a compra de sua casa é mais do que somente encontrar uma propriedade
e fechar a venda. É uma transação complexa, envolvendo um de seus bens mais valiosos.
Sabemos que nem todas as agências de imóveis são iguais, por isso oferecemos a você
uma experiência única de compra de imóveis com serviço personalizado. Isso inclui vendas
residenciais e comerciais, leasing e gerenciamento de propriedades, relocação, e serviços
preferenciais de hipoteca, título, garantia, e fechamento de transação.
Quer sua necessidade de imóveis seja local, nacional ou internacional, você pode ter certeza
que a Coldwell Banker® tornará sua experiência eficiente e positiva. Oferecemos mais, porque
nossos clientes merecem mais.
Nossa meta é nos tornarmos sua agência de imóveis definitiva. Obrigado por considerar a
Coldwell Banker Residential Real Estate para suas necessidades de imóveis.

Clark W. Toole III
Presidente, Flórida
Coldwell Banker Residential Real Estate
Coldwell Banker Commercial NRT
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Planejando Sua Compra
Por Que Comprar?
Comprar imóveis na Flórida é normalmente visto como um investimento desejável, lucrativo
e seguro, especialmente quando combinado com taxas de câmbio favoráveis. Imóveis na
Flórida são considerados um bom investimento, pois os preços de imóveis similares em outros
países são mais altos*.
Se você está lendo este livreto, você provavelmente já tomou a decisão de comprar um imóvel
na Flórida, mas entender PORQUE você está comprando irá ajudar seu Agente Imobiliário®
a identificar o melhor imóvel para satisfazer suas necessidades.
❙ Aposentadoria – Há muito tempo a Flórida tem sido um lugar popular para se aposentar,
mas as compras pré-aposentadoria têm aumentado no estado nos últimos anos. Os
compradores têm encontrado preços excelentes no mercado e por isso têm decidido
comprar imóveis antes de se aposentarem. Eles normalmente usam o imóvel para
veraneios ou como propriedade de aluguel até que estejam prontos para se aposentar. Os
principais fatores a se considerar ao comprar um imóvel para ser usado na aposentadoria
são proximidade de lojas, supermercados e entretenimento, acesso a serviços médicos e
os custos associados à manutenção do imóvel.
Os compradores têm encontrado preços excelentes no mercado e por isso têm
decidido comprar imóveis antes de se aposentarem.
❙ Propriedade de Veraneio – Se você planeja usar seu imóvel para uma ou mais visitas ao
ano, uma das considerações principais é que o imóvel deve exigir pouca atenção. Neste
caso, um apartamento ou uma casa em uma comunidade que não exija manutenção
pode ser a melhor opção e permitir que você “feche a porta e vá embora”, com a certeza
de que seu imóvel estará seguro em sua ausência.
❙ Investimento – Comprar um imóvel de investimento tem pouco a ver com suas preferências
pessoais e muito com a oportunidade financeira que tal imóvel representa para gerar fluxo
de caixa e apreciação de capital quando da venda. Você deve prestar atenção em possíveis
restrições de aluguel vigentes no condado, comunidade, ou bairro onde você planeja comprar
seu imóvel. Verifique as regras e regulamentos de aluguel para os apartamentos ou casas
nas comunidades que lhe interessam.
❙ Relocação – Se você e sua família estão se mudando para a Flórida por causa de trabalho
ou simplesmente como novos residentes, você pode estar mais interessado em encontrar
um imóvel perto de seu escritório e localizado em uma comunidade tranquila e perto de
ótimas escolas e de outras instituições educacionais.

*National Association of Realtors® - Perfil da Atividade Internacional de Compra de Imóveis 2011.
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O Que Comprar?
A Flórida possui muitas comunidades que se encaixam em estilos de vida específicos, quer
você se interesse por equitação, golfe ou iatismo. Compradores de imóveis e visitantes podem
aproveitar atividades ao ar livre, atrações turísticas e parques temáticos famosos, além de
uma incrível variedade em termos de cultura e arte — ingredientes vitais para enriquecer sua
experiência. Nossas comunidades oferecem instalações médicas de primeira classe,
exposições de arte e festivais locais, muitos deles bem próximos às residências locais.
❙ Condomínio – Esse tipo de imóvel são unidades à venda em prédios ou complexos.
Ao contrário do que se pensa, o termo “condomínio” não se refere ao tipo de unidade,
mas sim ao tipo de arranjo de propriedade legal. Os compradores das unidades em um
condomínio tecnicamente são donos de tudo dentro das quatro paredes. Todos os
proprietários possuem direitos compartilhados à maioria das áreas comuns, tais como
os elevadores, os corredores, as piscinas e os salões de festa. A manutenção dessas áreas
é de responsabilidade da associação do condomínio. Cada proprietário é dono de parte
da associação do condomínio e tem a obrigação de pagar as taxas mensais e quaisquer
outras taxas para lidar com problemas maiores de manutenção.
❙ Casa de Família – Uma residência separada, normalmente com um jardim na frente e
atrás, acesso para veículos e uma garagem conectada. Esse tipo de imóvel oferece maior
privacidade, pois não compartilha parede alguma com outra residência. Casas de família
podem estar localizadas em comunidades que possuem associações de moradores e
oferecer um estilo de vida livre de manutenção, o que significa que a manutenção do
jardim e de outras amenidades é efetuada por terceiros.
❙ Villa – Tipicamente uma residência de um andara, esse tipo de imóvel pode ou não
estar conectado a outra villa através de uma parede em comum. Esse tipo de imóvel é
normalmente localizado em uma comunidade que oferece manutenção, onde o jardim
e outras amenidades são mantidos por terceiros, cujos serviços são incluídos em uma
taxa comunitária.
❙ Townhome – Esse tipo de residência compartilha um prédio com outras unidades.
Normalmente o prédio tem mais de um andar, mas não há unidades acima ou abaixo.
Esses imóveis tendem a ser mais baratos que casas de família, mas possuem um pequeno
jardim cercado e fazem parte de uma associação de moradores que normalmente se
responsabiliza por toda a manutenção externa.
❙ Comercial – Esse tipo de imóvel é para fins comerciais ou de investimento e inclui prédios
de escritórios, de comércio varejista, industriais, e de apartamentos, marinas e terrenos
zoneados para construção de casas de família.

Visite-nos no site FloridaMoves.com
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Onde Comprar?
Somos a maior agência imobiliária da Flórida e cobrimos uma área maior que qualquer
outro de nossos concorrentes no estado. Possuímos mais de 80 filiais no estado atendendo
compradores e vendedores no Centro da Flórida, em Palm Beach, no Sudeste da Flórida,
no Sudoeste da Flórida e na Baía de Tampa.
Centro da Flórida
Somente um local no planeta combina um clima tropical e um estilo de vida tranquilo com
as atrações turísticas mais populares do mundo. Orlando faz parte de uma classe à parte
como um lugar para se visitar ou residir, repleto amenidades que garantem uma qualidade
de vida sem igual.
Localizada estrategicamente no Centro da Flórida, a área metropolitana de Orlando inclui
os condados de Orange, Seminole e Osceola, além de parte do condado de Volusia. A
tremenda variedade de locais nessa dinâmica região oferece excelentes e ilimitadas
opções de estilo de vida. Novos visitantes descobrirão charmosas cidades rurais, complexos
residenciais de primeira classe, condomínios de luxo no coração da cidade e lindos bairros
onde jardins e canteiros imaculados encontram-se à sombra de antigos carvalhos. Apesar
de Orlando ser uma das áreas de maior crescimento no país nas última décadas, o custo
de vida continua surpreendentemente baixo.
Palm Beach
Imagine 14 milhas de praias subtropicais, conhecidas mundialmente por seu estilo de vida
privilegiado, mansões luxuosas e arquitetura magnífica. A parte oeste do condado é dominada
pela agricultura, com belos lagos que oferecem excelentes oportunidades para pescaria em
água doce. Palm Beach tem sido o destino favorito de muitas pessoas há mais de um século,
com uma rica história de milionários e celebridades, praias fantásticas, amenidades de
recreação, clima ameno, beleza natural e restaurantes e lojas de reputação internacional.
A arquitetura do Velho Mundo em um sumptuoso estilo mediterrâneo caracteriza essa área,
repleta de atrações culturais. As residências variam de apartamentos e villas até complexos
privados com country clubs e mansões luxuosas. Os negócios são diversificados e incluem
alta tecnologia, indústria aeroespacial, engenharia, comunicações, eletrônicos e serviços
comerciais. Várias corporações de prestígio mudaram suas matrizes para essa área de alto
crescimento.
Sudeste da Flórida
Uma das áreas mais vibrantes da América do Norte, essa mistura de centros urbanos
cosmopolitas – com locais conhecidos como a Costa do Ouro da Flórida, A Costa do Tesouro,
A Costa da Lee Island e Heartland – cria uma região diversificada que acomoda qualquer
estilo de vida imaginável. Novos residentes apreciam o estilo de vida casual e tranquilo dessa
região dinâmica, repleta de amenidades.
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O Sul da Flórida é uma região de negócios vibrante e cosmopolita, com um clima econômico
muito saudável. Miami e Fort Lauderdale estão passando por períodos de rápido crescimento
e desenvolvimento. Novas empresas e corporações entendem a gama de oportunidades
que essa bela região oferece, onde funcionários podem desfrutar da vida em um dos locais
mais cobiçados do mundo. A arquitetura espanhola e mediterrânea, plazas ao ar livre e
avenidas repletas de árvores oferecem um cenário magnífico para compras, a gastronomia,
a vida noturna e as artes.
Sudoeste da Flórida
Essa área combina as praias dos condados de Sarasota, Manatee, Lee, Collier e Charlotte.
As famosas praias de areia branca de Sarasota ancoram a costa oeste da Flórida, próximo ao
limite norte da região subtropical, 60 milhas ao sul da Baía de Tampa.
Sarasota possui condomínios fechados à beira-mar com jardins imaculados e vistas
espetaculares. Quer seus gostos incluam pinturas clássicas, balé, orquestras sinfônicas e
ópera, ou espetáculos modernos, sua sede pelas artes será saciada nesse centro cultural
da Flórida.
Mais ao sul, Naples oferece entretenimento de classe internacional, com o Centro Filarmônico
de Artes de Naples, bem como vários teatros, shopping centers, e restaurantes à beira-mar.
Naples também oferece inúmeros campos de golfe para torneios projetados por celebridades
do esporte tais como Palmer, Nicklaus, Norman e Hills. A área possui fantásticas instalações
médicas e uma variedade de locais para recreação, desde parques até centros de tênis.
Baía de Tampa
Toda essa região é servida por uma estratégica e eficiente infraestrutura de aeroportos,
portos para navios de grande calado, sistemas ferroviários e rodoviários, autoridades de
trânsito e capacidade de frete multi-hemisférica. Novos moradores se deliciam em descobrir
que o tempo médio de traslado de casa para o trabalho é de 21 minutos, o menor de todas
as áreas metropolitanas do país. Rica em educação, a região da Baía de Tampa oferece
excelentes escolas publicas e particulares, além de acesso a institutos técnicos, faculdades,
a Universidade do Sul da Flórida e a Universidade de Tampa. Centros de estudo e vários
campus convenientemente localizados garantem oportunidades para uma ótima educação
a preços econômicos.
A região oferece excelentes recursos de saúde, com ótimos hospitais e centros de pesquisa
representando todo o tipo de especialidade. A presença de empresas líderes em tecnolougia
biomédica e famosas instituições de educação e ensino na área da ciência da saúde eleva
continuamente os padrões de serviços médicos. O Centro de Combate ao Câncer H. Lee
Moffitt, por exemplo, desfruta de reputação internacional.

Visite-nos no site FloridaMoves.com

5

Escritórios de Imobiliária Residencial da Coldwell Banker

6

Comprando Imóveis na Flórida

Recebendo compradores do mundo inteiro
Vôos diretos de vários países do mundo oferecem fácil acesso aos aeroportos internacionais
da Flórida, incluindo Fort Lauderdale-Hollywood (FLL), Southwest Florida (RSW), Miami (MIA),
Orlando (MCO), Palm Beach (PBI), Sarasota-Bradenton (SRQ), St. Petersburg-Clearwater (PIE)
e Tampa (TPA).

Vôos Internacionais Diretos
Fort Lauderdale (FLL)
Canadá
Colômbia
Costa Rica
República Dominicana
El Salvador
Alemanha
Guatemala
Jamaica
México
Nicarágua
Panamá
Peru
Porto Rico
Ft. Myers (RSW)
Canadá
Dinamarca
Alemanha
Miami (MIA)
Bahamas
Bélgica

Bolívia
Brasil
Canadá
Chile
Colômbia
Costa Rica
Cuba (vôo charter)
República Dominicana
Equador
El Salvador
Inglaterra
França
Guadalupe
Guatemala
Alemanha
Haiti
Honduras
Irlanda
Itália
Jamaica
México
Nicarágua

Panamá
Peru
Porto Rico
Espanha
Suíça
Uruguai
Venezuela
Índias Ocidentais
Ilhas Virgens
Americanas
Orlando (MCO)
Brasil
Canadá
Colômbia
Costa Rica
República Dominicana
El Salvador
Inglaterra
França
Alemanha
Guatemala
Irlanda

Jamaica
México
Países Baixos
Panamá
Porto Rico
Sarasota (SRQ)
Canadá
Tampa (TPA)
Canadá
Cuba (vôo charter)
República Dominicana
Inglaterra
Japão
Malásia
México
Portugal
Porto Rico
Suíça
West Palm Beach(PBI)
Bahamas
México

Você pode chegar à maioria dos destinos na Flórida em apenas algumas horas de carro ou em
uma curta viagem de avião. Use esta ferramenta para auxiliar na identificação das distâncias
entre nossas cidades mais importantes e o seu destino final.

Visite-nos no site FloridaMoves.com
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A única fonte de informação que você precisa
Seu agente de vendas da Coldwell Banker® pode oferecer informações detalhadas sobre qualquer
imóvel atualmente listado para venda — quer tenha sido listado pela Coldwell Banker ou por
qualquer outra agência imobiliária — e marcar uma hora para mostrar-lhe o imóvel, de acordo
com seu horário.
Se você encontrar um imóvel online, uma propriedade com um aviso “a venda” ou um anúncio
no jornal que lhe interessar, entre em contato com um agente de vendas da Coldwell Banker
para obter todo os detalhes. Uma vez que seu agente de vendas se familiariza com suas
necessidades imobiliárias e financeiras, não há motivo para passar por todo o processo
novamente com outra pessoa. Oferecemos serviço imobiliário completo, em um só local, sem
custo adicional! Ajudaremos você a determinar seu poder de compra, a procurar o imóvel e
encontrar a propriedade perfeita dentro de seu orçamento e no local de sua escolha, e também
coordenaremos os detalhes — desde a seleção até a negociação e a compra bem sucedida de
seu imóvel.
Comece sua busca no site FloridaMoves.com. Com mais de 4,725 milhões de visitantes por
ano, o site FloridaMoves.com oferece aos compradores a oportunidade de efetuar uma busca
em uma lista de 150.000 imóveis nas áreas que cobrimos na Flórida, em 13 idiomas.
Efetue sua busca em uma lista de mais de 150.000 imóveis na Flórida, em sua
escolha de 13 idiomas, no site FloridaMoves.com.
Registre-se para entrega em casa
Para que o processo de busca imobiliária seja contínuo, você pode fazer uma busca diretamente
na página inicial por cidade, endereço ou número de MLS - Multiple Listing Service (Serviço
de Listas Múltiplas). Você pode ainda registrar-se para receber alertas automáticos por e-mail
sobre imóveis que se encaixem dentro de seus critérios desejados. Você será notificado sobre
novas listas de imóveis, open houses e reduções de preços.
Impostos, Leis e Imigração
Uma mudança internacional é um grande passo e sabemos que você terá muitas dúvidas
sobre questões de câmbio, leis de imigração, vistos, cidadania, impostos, participação em
negócios, etc. Somos especializados em imóveis, portanto, para elucidar questões como essas,
teremos prazer em referir profissionais locais com experiência em trabalhar com compradores
internacionais. Eles irão aconselhá-lo no que for preciso para que você tome uma decisão
informada e se sinta confiante quanto a sua compra.
Informação sobre o Perfil da Comunidade
Guias interativos sobre bairros mostram pontos de interesse, escolas, restaurantes e shopping
centers, além de fornecerem informações da Wikipedia, Onboard, Flickr, foursquare e MLS na
maioria das cidades.
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Garantia de Serviços ao Comprador
Sessão de orientação – Nós conduziremos uma seção de orientação com você para discutir
suas necessidades e metas, fornecer informações sobre como obter pré-aprovação “sem
custo” para financiamento de compra de imóveis e panejar sua busca de imóveis.
Representação Profissional – Nós revisaremos os detalhes de nosso relacionamento de
representação profissional com você, incluindo nosso papel e nossas obrigações com você
enquanto o estivermos representando na compra de sua nova residência. Usaremos de
capacidade, cuidado e diligência ao representá-lo na compra de sua residência e ao longo de
toda a transação.
Guia do Comprador de Imóveis – Forneceremos a você uma cópia do Guia do Comprador
de Imóveis e explicaremos como usá-lo como um mapa do processo de compra de imóvel.
Pré-Aprovação do Financiamento – Se você necessitar de financiamento, providenciaremos
para que você obtenha uma hora para fazer um processo de pré-qualificação ou pré-aprovação
com uma financiadora de boa reputação, a fim de identificar sua faixa de acessibilidade
financeira e aumentar sua capacidade de negociação.
Mostra de imóveis – Nós lhe mostraremos imóveis que satisfaçam os critérios que você
selecionou. Como a maior agência imobiliária da Flórida, apresentaremos a você os imóveis a
medida que são listados no mercado ou, quando possível, antes de aparecerem no mercado.
Preparação da Oferta – Prepararemos uma oferta de compra escrita da propriedade que você
escolher comprar, com os termos aprovados por você.
Estimativa de Fundos – Forneceremos a você uma estimativa preliminar dos requisitos antecipados
de custos de fechamento e pagamento inicial da transação, para ajudá-lo a determinar se o
preço de um determinado imóvel é acessível.
Estratégia de Negociação – Iremos auxiliá-lo na preparação da estratégia de negociação do
imóvel que você selecionar, incluindo uma Análise Competitiva de Mercado por escrito.
Revisão da Declaração de Divulgação de Informações – Solicitaremos, em seu nome, que o
vendedor emita uma declaração escrita de divulgação sobre o imóvel e faremos uma avaliação
de seus direitos dentro dos termos do contrato, a fim de reparar certos itens.
Garantia do Imóvel – Explicaremos a você os benefícios de uma garantia de imóvel e
ofereceremos a oportunidade de adquirir o Plano de Proteção Residencial do Coldwell Banker
(Coldwell Banker Home Protection Plan).

Visite-nos no site FloridaMoves.com
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Garantia de Serviços ao Comprador Continuação
Inspeções no Prédio e Inspeção de Cupim – Recomendaremos que você obtenha inspeções
profissionais do prédio e de cupim; nós o auxiliaremos a agendar as inspeções, de acordo
com seu pedido e trabalharemos com você para solicitar ao vendedor que remedie os iitens
de acordo com o contrato.
Serviços de Caução – Agiremos como Agente Depositário de sua transação, caso requisitado
por você. Manteremos seu depósito em dinheiro em uma conta bancária sem juros, com seguro
federal, e administraremos tal conta caução de acordo com as estritas diretrizes estabelecidas
no Capítulo 475, da Lei da Flórida.
Apresentação da Oferta – Faremos todos os esforços para apresentar sua oferta de compra
diretamente ao vendedor na presença do agente responsável pela lista de imóveis, para aumentar
a possibilidade de que sua oferta seja aceita.
Documentos do Condomínio – Se você estiver comprando uma unidade em um condomínio,
nós o assistiremos na obtenção dos estatutos e regulamentos da associação do condomínio,
permitindo assim que você determina se o imóvel satisfaz seus requisitos e se não contém
restrições quanto as quais você tem alguma objeção.
Fechamento do Contrato – Nós monitoraremos e o manteremos informado sobre o progresso
de seu contrato de compra, incluindo a satisfação de todas as contingências e condições, e
gerenciaremos o processo de fechamento.
Inspeção Pré-Fechamento e Vistoria – Nós acompanharemos você e seu inspetor na vistoria do
imóvel antes do fechamento (caso estabelecido em seu contrato) e o assistiremos na abordagem
de quaisquer problemas que sejam descobertos, de acordo seu contrato de compra.
Serviço Pós-Venda – Entraremos em contato com você após o fechamento para verificar os
detalhes restantes ou suas necessidades de serviços.
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Protegendo Seu Investimento
Serviços de Título e Fechamento de Transação
Nossa empresa afiliada de títulos imobiliários, a Sunbelt Title Agency, dá suporte às metas
de satisfação de de nossos clientes com fechamentos oportunos e precisos.
❙ Serviços completos de fechamento com explicação completa por um profissional
da área de títulos imobiliários
❙ Solidez financeira e estabilidade garantem serviços da mais alta qualidade
❙ Seus interesses serão protegidos durante um fechamento tranquilo e eficiente

Plano de Proteção Residencial
Imóveis vendidos com Plano de Proteção Residencial administrado pela American Home Shield®*:
❙ Em média 23 dias mais rápido
❙ Em média 4% mais alto no fechamento
❙ Mais próximo ao preço de listagem
Evite possíveis problemas, protegendo seus eletrodomésticos e principais sistemas mecânicos.
O preço de uma falha pode mais que pagar por sua cobertura.
❙ Segurança – Protege os compradores de imóveis contra avarias até um ano após
o fechamento.
❙ Conveniência – Ligue para número gratuito, 24 horas por dia, 7 dias por semana, mara
marcar um serviço através de nossa rede local de técnicos profissionais preferenciais.
❙ Economia de Custo – Ao invés de pagar preço integral por reparos cobertos, você paga
apenas uma franquia baixa por chamada de serviço.

Serviços de Hipoteca
❙ Nossos serviços de pré-aprovação estão disponíveis a você sem nenhum custo ou
obrigação, antes de você iniciar a busca de seu imóvel.

*As estatísticas acima foram relatadas em estudos de listas de imóveis conduzidos pela NRT LLC, que foram fechados
entre 1 de janeiro de 2007 e 31 de março de 2008. Os resultados foram verificados pela Cannon & Company, uma firma de
consultoria independente.

Visite-nos no site FloridaMoves.com
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Coldwell Banker Commercial NRT
Oferece uma gama completa de serviços comerciais complementares aos seus clientes residenciais
com propriedades comerciais para comprar, alugar ou administrar. O espectro de nosso knowhow comercial e de mercado inclui serviços de consultoria para escritório, industrial, revenda,
multifamiliar, seleção de locais, investimento e empresarial.

Administração de Imóveis
Após sua compra, você pode desejar colocar seu imóvel para alugar. Alugar seu imóvel pode
ajudar a pagar por seus custos ou até proporcionar a você uma renda extra. A Coldwell Banker
Residential Real Estate oferece aos proprietários de imóveis serviços completos de administração
e aluguel, e assiste seus clientes com uma incrível seleção de residências disponíveis de férias
e anuais, desde condomínios e vilas até residências e grandes propriedades à beira-mar.
Alugar seu imóvel pode ajudar a pagar pelos custos da propriedade ou até mesmo
gerar uma renda extra.
Coldwell Banker® Serviços de Administração e Aluguel de Imóveis
❙ Divisão Estadual de Administração e Aluguel de Imóveis
❙ Administradores de imóveis profissionais trabalhando em tempo integral
❙ Mais de 6.200 propriedades administradas/alugadas anualmente na Florida, 2011
❙ Exposição na Internet através de FloridaMoves.com, CBFloridarentals.com,
CBFloridavacations.com e outros sites
❙ Mais de 80 escritórios na Flórida: Broward, Centro da Flórida, Miami-Dade,
Palm Beach, Sarasota, Sudoeste da Flórida e Baía de Tampa
❙ Avaliação de inquilinos através de registros de crédito, antecedentes criminais,
registro de despejo, verificação de emprego e aluguéis anteriores
❙ Análise grátis de aluguel
❙ Departamento de contabilidade com serviço completo de coleta de aluguel, pagamento
de contas e declaração à Receita Federal dos EUA (formulário 1099) de pagamento
de aluguel
❙ Análise gratuita do mercado de vendas para seu imóvel de investimento
❙ Cumprimento estrito das seguintes leis: Federal Fair Housing lei federal anti-discriminação
relacionada à compra e aluguel de imóveis, Federal Fair Credit Reporting lei federal
que regula a coleta, disseminação e uso de informação e de crédito do consumidor,
lei federal de divulgação de pintura com chumbo em imóveis construídos antes de
1978 e Florida Landlord Tenant Law Lei de Locatários e Locadores da Flórida - Capítulo
83 da Lei da Flórida
❙ Contratos de aluguel e renovações de contrato preparadas por advogados a taxas
muito razoáveis
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Perguntas Mais Frequentes
Quais são as implicações relativas a impostos para estrangeiros proprietários de imóveis
nos EUA?
Muitas e variadas! Há implicações relativas a imposto de renda, caso o imóvel vá ser alugado,
consideração de impostos sobre ganhos de capital quando o imóvel for vendido, e possíveis
questões de impostos estaduais. É importante considerar tais implicações ANTES de comprar
um imóvel e buscar aconselhamento profissional adequado sobre como o título do imóvel
deverá ser registrado – em seu nome, em nome de uma empresa limitada, truste em diferentes
países, etc. O enfoque deverá variar, dependendo de sua cidadania e circunstâncias pessoais.
Teremos prazer em referir-lo a um profissional especializado em impostos internacionais.
Como um comprador, por que devo trabalhar com um Agente de Imóveis®?
Em seu país de origem você pode estar acostumado a trabalhar com diversos agentes imobiliários
para certificar-se de ver todas os imóveis disponíveis no mercado. Aqui na Flórida temos o
benefício de um Sistema de Lista Múltiplas (MLS - Multiple Listing System) computadorizado,
o que contém detalhes de todos os imóveis disponíveis em um mercado específico, e que
pode ser acessado por Agentes de Imóveis licenciados®. Isso permite que você escolha o
Agente de Imóveis® com o qual você se sinta confortável e que tenha conhecimento sobre o
mercado local, assim como sobre as questões que você deverá estar a par como comprador
estrangeiro. Alguns dos serviços que seu Agente Imobiliário® irá oferecer incluem negociar
os melhores termos possíveis para sua compra, protegendo seus interesses no contrato e
apresentado você a outros profissionais e coordenando com eles o que será necessário para uma
transação bem sucedida. O agente que representa o comprador é normalmente compensado
pelo agente que lista o imóvel, portanto esses serviços são geralmente oferecidos aos
compradores sem custo.
Eu vou conseguir uma melhor negócio trabalhando diretamente com o agende que listou
o imóvel?
Esse é um conceito errado. Lembre-se de que o agente que listou o imóvel trabalha para o
vendedor da propriedade. O vendedor paga a comissão ao agente que listou o imóvel, e a
comissão é dividida com o agente que traz o comprador. O vendedor paga a mesma comissão,
seja para um ou dois agentes envolvidos na transação. Ter seu próprio Agente de Imóveis®
representando você nas negociações garantirá que você receba um aconselhamento imparcial
e uma análise objetiva do imóvel e seu preço, condição, localização, etc.
E quanto a comprar um imóvel recém construído? Seria melhor trabalhar diretamente com
o construtor?
Ao trabalhar com um vendedor em um ambiente de construção nova, esteja consciente de
que eles são empregados pelo construtor para vender imóveis. Não é trabalho deles educar
os consumidores sobre a área ou os prós e contras daquele empreendimento em particular.
A idéia de que o comprador irá receber um preço melhor do construtor se este não paga a
comissão do Agente Imobiliário® é um mito. Muitos construtores pagam as comissões dos

Visite-nos no site FloridaMoves.com
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Perguntas Mais Frequentes Continuação
Agentes Imobiliários® através de um orçamento de marketing separado, portanto elas não
são fatores em um desconto no imóvel. Os agentes Imobiliários® sabem por quanto um
imóvel foi vendido em um empreendimento em particular e não trariam compradores ao
construtor se estivessem sendo praticados dois níveis de preços diferentes. Um construtor
típico faz mais de 80% de suas vendas através de apresentações por Agentes de Imóveis®
e eles não irão prejudicar essa fonte significativa de negócios.
Os estrangeiros pagam mais imposto predial e seguro predial?
Não. A incidência de impostos territoriais e prediais depende se o imóvel que você comprou
for usado ou não como sua residência principal. O proprietário de um segundo imóvel em Nova
Jersey ou Ohio paga os mesmos impostos que um proprietário no Canadá, Reino Unido ou qualquer
outra parte do mundo. O custo do seguro predial é baseado nos riscos associados com a
localização, ocupação e condição do imóvel. Ele não depende da nacionalidade do proprietário.
Como posso me proteger contra as flutuações das taxas de câmbio?
Há várias maneira de você conseguir isso, e teremos prazer em apresentá-lo a nossos parceiros
no mercado de câmbio exterior. Eles podem oferecer a você taxas melhores do que a maioria
dos bancos comerciais e várias ferramentas que lhe permitirão calcular a data de seu câmbio
para um benefício máximo. Eles permitirão a você estabelecer uma taxa de câmbio, agora e
no futuro, para ajudá-lo a pagar por custos de operação, taxas de condomínio, etc.
Quais são os prós e contras de nova construção versus revenda?
As opiniões variam quanto a qual tipo de compra é a melhor, pois o valor depende dos
objetivos do comprador. Aqui estão algumas das considerações mais comuns:
❙ Amenidades – Os compradores têm mais oportunidades de escolher diferentes
combinações de cores e selecionar materiais de sua preferência, tais como piso de
cerâmica ao invés de carpete e eletrodomésticos de melhor qualidade. Construções
novas tendem a ser mais eficientes em termos de energia e mais provável de satisfazer
os padrões exigidos pelos códigos de construção. Um imóvel mais antigo refletirá
um ajardinamento mais desenvolvido e frequentemente está localizado em uma
comunidade estabelecida com charme histórico. Muitas subdivisões novas oferecem
aos seus residentes clubes, piscinas, playgrounds, trilhas para bicicleta e cooper e locais
para piquenique. Residências mais antigas não oferecem tais amenidades, apesar de
muitas delas terem melhor acesso à lojas e shoppings e restaurantes urbanos, porque
refletem as filosofias mais antigas de planejamento urbano auto-contido.
❙ Eficiência energética – Vantagem: nova construção. Designers de novos imóveis podem
usar materiais novos de construção tais como janelas do tipo Energy Star, Isolamento
mais espesso e outras tecnologias que reduzirão os custos futuros de energia para o
proprietário. A maioria dos estados possui atualmente requisitos mínimos de eficiência
de energia para novas construções. Cozinhas e áreas de serviço em residências novas
são projetadas para ter os eletrodomésticos mais eficientes em termos de consumo
de energia.
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❙ Ajardinamento – Árvores maduras, arbustos robustos, jardins, roseiras e flores perenes
e grama bem regada são algumas das recompensas de uma casa mais antiga, enquanto
que a maioria das casas novas provavelmente possuem árvores mais novas e menores,
menos calçadas e vegetação esparsa. Ajardinamento é uma proposição cara atualmente,
para construtores preocupados com custos.
❙ Localização – Residências mais antigas frequentemente estão localizadas em áreas
mais próximas ao centro da cidade e em bairros mais estabelecidos, entretanto, novas
subdivisões podem oferecer novas escolas e áreas para recreação.
❙ Manutenção – O charme de uma casa antiga frequente vem junto com uma maior
necessidade de manutenção, especialmente se os proprietários anteriores não se
preocupavam muito em manter a casa. Materiais de construção podem ser mais difíceis
de substituir ou combinar, quando de uma expansão ou remodelação. Uma casa nova
geralmente vem com pelo menos um ano de garantia para reparos, caso algum problema
venha a ocorrer enquanto o imóvel se acomoda sobre sua fundação. Mas saiba qual a
cobertura de sua garantia. Garantias prolongadas estão disponíveis, caso a de seu
imóvel já tenha expirado. Residências novas frequentemente fazem uso mais eficiente
e inovador de sua área e terreno.
❙ Preço – Residências recentemente construídas são geralmente mais caras de construir
do que as residências mais antigas, devido aos custos de mão-de-obra e material mais
elevados. Frequentemente há mais espaço para negociação com revendas também.

Visite-nos no site FloridaMoves.com
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Termos Importantes
Avaliação – Uma análise escrita do valor estimado de um imóvel, preparada por um
avaliador qualificado.
CIPS – Especialista Imobiliário Internacional Licenciado
Fechamento – Uma reunião na qual a venda de um imóvel é finalizada pelo comprador
assinando os documentos de hipoteca e pagando os custos de fechamento. A propriedade
do imóvel é transferida do vendedor para o comprador.
Imóvel de Propriedade de uma Empresa – Um imóvel para o qual foi feito um arranjo com
um empregador que muda o funcionário para outra área, como parte de seu curso normal
de negócios.
Depósito/Caução – Uma soma em dinheiro dada para vincular a venda de um imóvel, ou
uma soma em dinheiro dada em pagamento ou como adiantamento de fundos, durante o
processamento de um empréstimo.
Seguro Contra Inundação – Tipo de seguro que compensa por dano físico ao imóvel resultante
de inundação. É exigido para imóveis localizados em áreas designadas pelo governo federal
como áreas de inundação.
Execução de Hipoteca – O processo legal através do qual um mutuário que se torna-se
inadimplente no pagamento de sua hipoteca é privado de seu interesse no imóvel hipotecado.
Isso normalmente envolve uma venda forçada do imóvel em leilão público, com a renda sendo
aplicada na dívida da hipoteca.
Inspeção do Imóvel – Uma inspeção completa para avaliar as condições estrutural e mecânica
de um imóvel. Uma inspeção satisfatória é frequentemente incluída como contingência pelo
comprador.
Associação dos Proprietários (HOA - Homeowners’ Association) – Uma associação sem fins
lucrativos que administra as áreas comuns de um empreendimento ou condomínio.
Seguro de Proprietário de Imóveis – Uma apólice de seguro que combina seguro de
responsabilidade pessoal com seguro contra imprevistos, para uma habitação e seu conteúdo.
HUD-1 Declaração – É um documento que oferece um lista itemizada dos fundos que deverão
ser pagos no fechamento do contrato, incluindo comissões imobiliárias, taxas de empréstimo,
pontos e valores da caução inicial. Os totais definem a renda líquida do vendedor e o pagamento
líquido do comprador no fechamento do contrato. O HUD-1 é uma declaração, também
chamada “declaração de fechamento” ou “folha de fechamento”.
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Pré-qualificação – O processo determina quanto dinheiro um comprador potencial de imóvel
estará qualificado para pedir emprestado, antes que ele solicite um empréstimo.
Indicação – Uma indicação tem o efeito de influenciar afirmativamente a seleção de um serviço
ou negócio de liquidação.
Planta – Um desenho ou mapa mostrando os limites legais de uma propriedade, o local das
melhorias, direitos de uso, direitos de passagem, usurpações e outros aspectos físicos.
Empresa de Escritura e Título – Uma empresa especializada em examinar e segurar títulos
imobiliários, os quais evidenciam legalmente o direito de um indivíduo à propriedade de um
imóvel. O direito de propriedade pode ser considerado propriedade única ou conjunta por
mais de uma pessoa, como Proprietários Conjuntos.
Seguro de Domínio de Bem Imóvel – Seguro que protege o mutuante (apólice do mutuante)
ou o comprador (apólice do proprietário) contra perdas resultantes de disputas relativas à
propriedade de um bem imóvel.

Visite-nos no site FloridaMoves.com
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Por que escolher
a ColdwellBanker ?
®

Para Serviços da Melhor qualidade em
Escala Pessoal…
A Coldwell Banker Residential Real Estate tem orgulho de
sua tradição de oferecer premiados serviços ao consumidor.
Nossos vendedores oferecem conhecimento especializado
local aos compradores de imóveis em todas as faixas de
preço — desde os compradores novatos até aqueles em
busca do imóvel de seus sonhos nas comunidades mais
populares.
Nossos 4.600 representantes de vendas ajudam compradores
de todo o mundo a encontrar imóveis que se equiparam as
suas necessidades de residência, investimento, aluguel e
férias. Coletivamente, nossos representantes de vendas
falam 100 idiomas e ajudam milhares de famílias de todo
o país. E o mundo a encontrarem a casa de seus sonhos.
Quando você começar a pensar em comprar uma residência
na Flórida, nossa equipe de profissionais altamente
qualificados excederá suas maiores expectativas. Nossos
escritórios imobiliários oferecem serviços de hipotecas,
títulos e fechamento, seguros, garantia residencial e outros
serviços para uma experiência gratificante em um só lugar.

Escolha a Coldwell Banker para obter os resultados que
você espera e o estilo que você merece.
Carla Rayman Kidd
(941) 724 0519
Carla@CarlaRayman.com

Patricia Tan
(941) 504 9232
Pat@PatriciaTan.com
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