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primeiro

O suporte que faltava para você 
conquistar o seu apartamento próprio.
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sonha em construir suas próprias 
lembranças e recordar histórias 
em sua casa própria. A busca por 
essa conquista é fundamental 
para que todos tenham mais 
segurança e qualidade de vida. 
Mas melhor que sonhar é 
realizar, não é mesmo?

E quando o momento de realizar 
os seus sonhos chega, é preciso 

famíliatoda
avaliar as opções de moradia e 
ter um bom planejamento 
financeiro para que tudo 
ocorra sem dores de cabeça!

Ficou interessado em saber 
como escolher o investimento 
certo e se planejar para fazer a 
escolha certa? Então vem 
como a NPJ que vamos te 
ajudar a entender tudo isso!
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pesquisarcomece a
primeiro passo

Para você, o que 
um lar precisa ter?

Cuidados para pet Quintal

2 quartos1 banheiro
Condomínio Opção de lazer

Sem dúvida, o start para 
encontrar o lar dos seus 
sonhos é pesquisar o que 
pretende comprar. Esse 
trabalho vai muito além de 
acessar o site de imobiliárias 

ou conversar com um 
corretor. É necessário 
pontuar tudo o que você 
deseja em um 
empreendimento para 
chamar de lar doce lar.
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Indiferente de quais sejam as suas necessidades em um lar, 
é preciso levar em consideração os seguintes pontos:

Por exemplo: caso o apartamento venha com uma cozinha 
de piso branco e pia de mármore clara,  uma boa opção é 

pensar em móveis planejados mais escuros para dar 
equilíbrio ao ambiente.

localização
Saiba onde você quer viver. 
Nessa etapa, ainda que você 
não tenha um bairro em 
mente, é necessário saber 
se o local fica próximo a 

locais que ajudarão na sua 
rotina. Como por exemplo: 
supermercados, lojas, 
escolas e etc.

estrutura
Tente entender ao máximo 
o que será entregue em seu 
novo apartamento ou casa 
para entender como você 

quer decorá-lo! Assim fica 
muito mais fácil planejar 
os seus gastos com a 
decoração.
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a escolha do
segundo passo

empreen
dimento
Casa ou apartamento?
Na hora de escolher o seu 
novo empreendimento, é 
melhor comprar casa ou 

apartamento? Se você não tem 
uma ideia formada, vamos te 
apresentar alguns benefícios de 
cada um deles >>
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casabenefícios da

espaço adicional
Para famílias com mais de dois 
filhos e/ou animais de 
estimação, ter uma casa 
normalmente significa ter uma 
área externa maior, permitindo 
que eles brinquem ao ar livre
sem ter a necessidade de ir a 
parques ou praças públicas e 
particulares; Mas partamentos 
terrenos também possuem a 
possibilidade de obter um 
espaço adicional para crianças 
e cachorros.

01

Para realizar mudanças não 
há necessidade de chegar a 
um consenso, por meio de 
votação e reuniões de 
condomínio, pois as 
decisões cabem aos 
próprios moradores do 
imóvel.

      as mudanças 
que só dependem 
de você

02
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Com exceção de casas em 
condomínios fechados, 
residências em vias 
abertas não precisam 
pagar taxa condominial e 
você pode economizar 
esse dinheiro para fazer 
outras coisas, como se 
encontrar com os amigos 
ou comprar coisas novas 
para a casa. 

Porém todos sabem que as 
taxas condominiais servem 
para manter o ambiente de 
convivência limpo, assim 
como as piscinas e a área de 
lazer. Desta maneira, você e 
seus filhos podem desfrutar 
desses diferenciais. No caso 
da manutenção de uma 
casa, estes serviços seriam 
cobrados a parte.

      sem taxa condominial03

Sendo os únicos 
moradores da residência, 
fica claro que a 
privacidade se torna um
benefício atrativo para 
aqueles que não gostam 
que suas encomendas 
sejam entregues em 
portarias ou que haja um 
controle de quem entra e 
sai da sua casa.

privacidade05

A casa pode ser versátil, ou seja, 
dá para fazer dela moradia e até 
mesmo empresa, tudo no 
mesmo local. Escritórios, 
oficinas, salão de beleza, vale 
tudo. Você também pode 
aumentar a cozinha, fazer mais 
um quarto ou dobrar o tamanho 
da lavanderia, desde que o 
terreno e a planta do imóvel 
permitam, é claro.

versatilidade04
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apartamento
vantagens do

A portaria na maioria das 
vezes assegura o controle 
de quem entra e sai do 
prédio, bem como evita que 
vendedores e outros 
desconhecidos o 
incomodem no dia a dia. 
Outro fator positivo é que 
normalmente há um 
sistema de vigilância.

maior segurança01

É muito mais simples 
cuidar de um apartamento 
do que de uma casa, já que 
as áreas externas contam 
com prestadores de serviço 
para a manutenção. É 
importante ressaltar que, 
devido à distância da rua, 
até mesmo a poeira trazida 
pelo vento é menor.

praticidade02



10

Empreendimentos 
imobiliários maiores 
costumam atrair o comércio 
e serviços para as 
proximidades, evitando a 
necessidade de 
deslocamento pela cidade 
para fazer as coisas do dia a 
dia (como compras, feiras e 
etc.).

praticidade03

Condomínios tendem a ter 
uma localização privilegiada, 
situando-se em centros 
urbanos e, quando distantes, 
acabam tendo diversas linhas 
de transporte público. Assim, o 
morador acaba diminuindo os 
gastos e tem seus 
deslocamentos facilitados.

      mais 
acessibilidade
04

Apartamentos costumam contar com uma 
infraestrutura completa para o lazer familiar, com 
direito a áreas verdes, churrasqueira, parque, 
quadra, piscina e muitas outras atividades, 
garantindo assim a diversão para todos.

qualidade de vida05

Visto que não há necessidade de sair do 
condomínio para passear com as crianças e/ou 
animais de estimação, bem como receber os 
amigos, você evita pegar aquele trânsito 
engarrafado e economiza combustível.

menos estresse06

Ainda que tenha a taxa condominial, se os gastos 
com a manutenção do imóvel e a redução dos 
gastos com lazer e academia de ginástica forem 
colocados no papel, o custo de morar em um 
apartamento é bem menor do que em uma casa.

economia07
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A NPJ 
Incorporadora 
e Construtora

oferece moradia de qualidade a preço justo, promovendo 
a realidade de planejar e conquistar seus objetivos.

Acreditamos na inovação 
para adaptar e construir de 
forma sustentável, 
respeitando o meio ambiente 
e utilizando somente 
materiais certificados a fim 
de oferecer o melhor imóvel 
para morar e investir. Nosso 
método construtivo entrega 
resultados de impacto social 
e econômico dentro da 
realidade habitacional do 
nosso país.

Agora que você sabe absolutamente 
tudo sobre como escolher o melhor 
empreendimento e imobiliária, 
vamos te ajudar a estruturar seu 
planejamento financeiro!  >>

Confira os empreendimentos 
atuais em nosso site

clique para acessar

https://www.npjincorporadora.com.br/
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chegou a hora de fazer o
terceiro passo

planejamento
financeiro

A conquista de um novo lar 
representa a realização do seu 
sonho e de um investimento no 
patrimônio da sua família.

Antes de tudo, é necessário saber 
quanto você vai investir. Para isso 
vale a pena realizar uma 
simulação de investimento junto 
com a empresa da sua escolha.

Fica aqui uma dica: A NPJ 
oferece um simulador 
habitacional com boa 
precisão no seu website. 
Como via de regra, todo 
empreendimento 
habitacional financiado pela 
Caixa Econômica Federal 
segue aquele padrão de 
análises e resultados.
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Converse com os corretores e 
consultores, muitas variáveis são 
determinantes no processo de 
simulação e posteriormente 
aprovação de crédito - um não 
depende do outro. 
Mesmo simulações rodadas 
direto no simulador da Caixa 

sofrerão mudanças, portanto 
fique atento! 

Uma simulação não gera 
direito ao crédito, apenas 
demonstra possíveis 
cenários financeiros para  a 
condição escolhida.  

idade
18-34 35-40 41-44 45-49 + de 5050

Filhos ou dependentes
Sim Não

Sim Não

Estimativa de renda bruta
R$ 1.800,00 R$ 2.000,00 R$ 2.500,00 R$ 3.000,00 + de R$ 3.000,00 

Tem ou já teve CLT assinada por + de 3 anos

Abaixo temos um exemplo de 
Simulação das Condições

Resultado da simulação

Parcela R$ 531,41
Entrada R$ 26.436,58
Subsídio R$ 8.962,00
Valor financiado 
R$ 92.601,42

Cota 80%
Meses 360
Juros 5.26% A.A.
Sistema de amortização 
Price

Valor do imóvel R$ 128.000,00
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A partir desses detalhes, você terá 
condições e informações 
suficientes para uma análise mais 
séria e precisa da sua situação 
atual. 
Estude seus rendimentos e 
analise a possibilidade de utilizar 
possíveis reservas financeiras que 
você tenha feito ao longo dos 
anos. Saiba que, infelizmente, em 
caso de dívidas em aberto (nome 

sujo) você precisará quitá-las. 
Relacione todo esse 
comprometimento desejado 
para a aquisição do imóvel 
próprio com a sua renda 
mensal bruta. O ideal é que as 
parcelas do financiamento 
não ultrapassem 30% da sua 
renda mensal, para não 
apertar muito suas despesas. 

R$ 630,00 seria o valor máximo 
cabível para você dispor da sua 
renda mensal. Opte e procure por 
empreendimentos e empresas 

que investem em você e te 
ajudam a tomar decisões que 
valorizam ainda mais o seu 
patrimônio. 

Siga o exemplo abaixo

R$2.100,00 

0,30 (30%) = R$ 630,00  
x

seu salário

Bruto, já com os descontos da CLT
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mensalplanejamento
Agora é preciso definir o seu

Sempre que fizer seu planejamento 
mensal, conte com o apoio de uma 
planilha ou de um aplicativo 
financeiro. Esses são um dos 
melhores recursos para registrar 
gastos e rendimentos, e ver onde 

você precisa economizar.
Para isso, é preciso dividir os 
valores gastos por você em 
categorias, pelo menos as 
básicas.

alimentação luz transporte

água saúde lazer
educação (escola, universidade, cursos)
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*Por fim, avalie o valor da parcela dentro das contas mensais. Por exemplo, se sua renda familiar
é de R$ 2.100,00 e todas as suas contas somam R$1.500,00, você ainda  terá 30% da sua renda livre 

(R$ 600,00) para investir em um empreendimento.

As vezes vale a pena trocar a ida 
de carro para o trabalho por uma 
caminhada ou pedalada, mesmo 
que por alguns dias. (Nesse caso, 
até o transporte público pode ser 
uma boa opção).
Tenha em mente que, mesmo 
que não seja fácil manter uma 
disciplina, o objetivo maior é de 
conquistar seu novo lar, um 
empreendimento que será 
sempre seu e que reunirá todas 
as lembranças da sua família - 
um investimento e patrimônio 
para os seus filhos. Isso trará gás 
para manter os gastos sob 
controle!

seus gastos básicos
veja quanto da sua renda já está comprometida com

R$ 1.800,00 

R$ 3.000,00 

R$ 5.000,00 

R$ 7.000,00 

R$ 10.000,00 

FGTSSalário dos
compradores

Valores guardados
em poupança 13º salárioTrabalhos

autônomosInvestimentos
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Ainda assim, o planejamento 
pode parecer um tanto confuso 
e complicado, não é? Então se 
liga nessa mega novidade: A 
NPJ, que sempre está pensando 
em você, acabou de lançar o 
programa Meu Primeiro Apê 
NPJ.

Um projeto dedicado a apoiar o 
seu planejamento, de forma 
descomplicada e gratuita! Nosso 
Programa promove todo o 
suporte necessário ao processo 
de financiamento e análise 
documental para aquisição do 
seu apartamento próprio.



Clique aqui para agendar

Sabemos que o processo de aquisição é complexo e requer 
planejamento. Para isso, nossa equipe de consultores está 
preparada! Aqui você, seu sonho e sua família chegam em 

primeiro lugar. 

Deixe as planilhas e a 
burocracia com a gente! 

Para fazer parte do programa, Meu Primeiro Apê basta 
agendar seu horário de atendimento (físico ou digital). Não é 
simples? Deixe a NPJ facilitar os caminhos para você e sua 

família. Nosso maior objetivo é realizar sonhos. 

Telefone de plantão: 
(64)99992.0028

npjincorpodadora.com.br
    /npjincorporadora
    @npjincorporadora

https://www.npjincorporadora.com.br/data-e-hora-primeiro-ape-npj



