


VOCÊ TEM UM TERRENO ?
SIM!

E QUER UMA CASA?
SIM!

Iremos te ajudar a fazer todo o planejamento da 
sua casa, desde o projeto até a construção do seu 
lar e a realização desse sonho!

APRESENTAÇÃO

CUSTÓDIO SANTOS DANIEL SANTOS

Sócios, arquitetos, empreendedores e fundadores 
do método de trabalho “Quem tem terreno quer 
casa”, que é formado por uma equipe de profi s-
sionais para ser o seu parceiro durante todo o 
processo da realização desse sonho.
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VAMOS PLANEJAR!

a Casa dos 
sonHos em 

6 etaPas

Para lhe ajudar a realizar esse sonho tão es-
timado, criamos 6 etapas de trabalho para 
alinhar nosso planejamento de sucesso desse 
desafi o.

Vamos começar?



CONHECIMENTO 
DO CASO

SEJA MUITO BEM VINDO!

Nesta etapa lhe apresentaremos nosso método 
de trabalho. Você pensará em tudo o que sonha 
para a sua casa.

ETAPA 01
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E tapa 1 ConhECimEnto dE C a so

COMO CONSTRUIR SUA CASA 
PRÓPRIA SEM ESTRESSE?

A partir da rotina da sua família, 

da quantidade de pessoas, dos 

hábitos e costumes, dos planos 

para o futuro e como gosta de re-

ceber os amigos, você vai imagi-

nando quais os ambientes serão 

necessários para compô-lo.

Você Sonha Você Planeja

A partir dessas informações você 

fará um estudo para definir quais 

são as características destes am-

bientes e da sua casa de forma 

geral.

Sabemos que essas dúvidas passam pela sua ca-
beça e, com isso, você acaba construindo sem 
planejar e a insatisfação com o resultado acaba 
transformando o sonho em pesadelo.

Estamos certos que com você será diferente! 

A primeira coisa a ser feita é adequar a sua realida-
de econômica ao projeto da casa dos seus sonhos. 
Isto será possível a partir da simulação do valor 
desta construção.



ETAPA 02

CUSTO DA 
CONSTRUÇÃO E 
SIMULAÇÃO DO 
FINANCIAMENTO

NESTA SEGUNDA ETAPA 
VAMOS DAR UM GRANDE 
PASSO!

Através da análise espacial da casa dos seus so-
nhos, que foram discutidos anteriormente, você 
fará uma lista de ambientes com todas as áreas 
para simular o valor da casa e as condições gerais 
de um fi nanciamento para saber se está dentro 
das suas expectativas e possibilidades.
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E tapa 2 CUS tO Da CONS tRUÇ ÃO E SIMUL aÇ ÃO DO FINaNCIaMENtO

O primeiro passo é listar todos os ambientes que 
você deseja na sua casa. Elabore uma lista - pro-
grama de necessidades-  com as áreas desejadas 
para cada ambiente e depois some tudo para des-
cobrir a área total da casa que você quer construir.

COMO COMEÇAR A PLANEJAR 
SUA CASA PRÓPRIA ?

lista de ambientações Quant.
Área estimada 

do ambiente
 Área estimada 
dos ambientes

suite de Casal 01 X 36,00 m² = 36,00 m²

suite dos Filhos 03 X 19,00m² = 57,00 m²

suite dos Hóspedes 01 X 16,00 m² = 16,00 m²

escritório 01 X 12,00 m² = 12,00 m²

sala de Jantar 01 X 30,00 m² = 30,00 m²

Home Theater 01 X 14,00 m² = 14,00 m²

sala de estar 01 X 20,00 m² = 20,00 m²

Cozinha 01 X 16,00 m² = 16,00 m²

despensa 01 X 4,00 m² = 4,00 m²

Área de serviço 01 X 10,00 m² = 10,00 m²

Varanda Gourmet 01 X 30,00 m² = 30,00 m²

Garagem 01 X 50,00 m² = 50,00 m²

deck Coberto 01 X 30,00 m² = 30,00 m²

Programa de Necessidades

SomaTório daS áreaS = 325,00 m²
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E tapa 2 CUS tO Da CONS tRUÇ ÃO E SIMUL aÇ ÃO DO FINaNCIaMENtO

Com isso, você conseguirá saber quanto vai custar 
a construção da sua casa, simular o financiamento 
e saber quanto irá pagar por mês.

Para calculá-lo de forma simplificada, multiplica-
se esta área da casa desejada pelo valor do cus-
to do metro quadrado de construção - que você 
encontra na tabela dos custos unitários básicos 
da construção (CUB), no item projeto  padrão 
residencial  padrão alto  R1, do site SINDUS-
CON (Sindicato da Construção Civil) do seu estado 
- acrescidos de mais 25% de custos referentes à 
administração, impostos e outros.

Agora com o valor da casa, você poderá fazer uma 
simulação do financiamento no site da CAIXA e ve-
rificar o prazo de pagamento e valor das parcelas.

Assim, você saberá se sua proposta de financia-
mento cabe ou não no seu orçamento.
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E tapa 1 ConhECimEnto dE C a so

EXEMPLO PRÁTICO 
DE SIMULAÇÃO DO 
FINANCIAMENTO
No quadro abaixo, observamos um exemplo prá-
tico de simulação para uma casa de aproximada-
mente 160m²:

Vr m² SiNdUSCoN (1) Vr m² C/ 25% (2) área (3) CUSTo (4) Vr máX. FiNaNCiado (5) CoNTraParTida (6)

r$ 1.824,00 r$ 2.280,00 160m² r$ 364.800,00 r$ 291.840,00 r$ 72.960,00

1. Valor m² sinduscon
Valor referente ao metro quadrado encontrado na 
tabela do Sinduscon.

2. Valor m² com 25%
Valor estimado da casa calculada multiplicando o 
custo do m² da construção pela área prevista da 
residência, acrescidos de mais 25%.

3. Área
Somatório das áreas de todos os ambientes da 
casa.

4. Custo
Valor calculado a partir da multiplicação do item 
(2) pelo item (3).
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E tapa 1 ConhECimEnto dE C a so

PRAZO MÁX. (7) 1° PARCELA (8) ÚLTIMA PARCELA (9) PARCELA MÉDIA (10)

420 MESES R$ 3.365,69 R$ 725,92 R$ 2.045,80

5. Valor máximo financiado
O simulador da Caixa Econômica calculou o valor 
máximo possível a ser financiado, que foi de R$ 
291.840,00, o que corresponde a 80% do valor da 
construção.

6. Valor de entrada - contrapartida
O valor da entrada, que é a sua contrapartida, cor-
responde aos 20% restante da construção. Foi cal-
culado em R$ 72.960,00.

7. Prazo máximo
A Caixa nesta nossa simulação nos ofertou um 
prazo para pagamento de 420 meses, ou seja, 35 
anos.

8. Primeira parcela
Será o valor a ser pago na primeira parcela do seu 
financiamento.

9. Última parcela
Será o valor a ser pago na última parcela do seu 
financiamento.

10. Parcela média
Simulação do valor médio das parcelas a serem 
pagas do seu financiamento.



ETAPA 03

ANÁLISE DE 
CRÉDITO
O objetivo agora é fazer uma análise do seu cré-
dito junto ao agente fi nanceiro de sua escolha.
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E tapa 2 CUS tO Da CONS tRUÇ ÃO E SIMUL aÇ ÃO DO FINaNCIaMENtO

Neste momento serão colhidos seus dados pes-
soais e comprovantes da renda familiar. Assim, o 
agente financeiro vai fornecer seu limite de crédito.

SE ASSALARIADO
 • 04 Cópias do RG, CPF (casal se for o caso);

 • Certidão de nascimento ou casamento;

 • CTPS nas folhas onde contém: foto, qualifi-
cação civil, contrato de trabalho, opção pelo 
FGTS e nº do PIS;

 • 03 últimos contra cheques;

 • Declaração de assalariado modelo CEF;

 • Última declaração de imposto de renda com-
pleta, com recibo de entrega;

 • 03 últimas faturas do cartão de crédito;

 • 03 últimos extratos conta corrente, cheque 
especial;

 • Último demonstrativo de despesas mensais, 
tais como CAGECE, COELCE, telefone fixo e ce-
lular, Unimed, aluguel, condomínio, etc.

COMO COMEÇAR A PLANEJAR 
SUA CASA PRÓPRIA ?

COMO COMPROVAR  A 
RENDA FAMILIAR E QUAL 

A DOCUMENTAÇÃO 
PESSOAL?

A renda familiar bruta é o 

somatório simples de todas 

as rendas brutas individuais 

dos membros do seu núcleo 

familiar (no máximo três 

pessoas no núcleo).
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E tapa 2 CUS tO Da CONS tRUÇ ÃO E SIMUL aÇ ÃO DO FINaNCIaMENtO

SE FUNCIONÁRIO PÚBLICO
 • 04 Cópias do RG, CPF (casal se for o caso);

 • Certidão de nascimento ou casamento;

 • 03 últimos contra cheques;

 • Declaração de rendimentos modelo CEF;

 • Última declaração de imposto de renda com-
pleta, com recibo de entrega;

 • 03 últimas faturas do cartão de crédito;

 • 03 últimos extratos conta corrente, cheque 
especial;

 • Último demonstrativo de despesas mensais, 
tais como CAGECE, COELCE, telefone fixo e ce-
lular, Unimed, aluguel, condomínio, etc.

SE PROPRIETÁRIO DE EMPRESA
 • 04 Cópias do RG, CPF (casal se for o caso);

 • Certidão de nascimento ou casamento;

 • Contrato social e aditivos (se houver);

 • CNPJ;

 • Última declaração de imposto de renda;

 • completa, com recibo de entrega;

 • 03 últimas faturas do cartão de crédito;

 • 03 últimos extratos conta corrente, cheque 
especial;

 • -Último demonstrativo de despesas mensais, 
tais como CAGECE, COELCE, telefone fixo e ce-
lular, Unimed, aluguel, condomínio, etc.



15

E tapa 2 CUS tO Da CONS tRUÇ ÃO E SIMUL aÇ ÃO DO FINaNCIaMENtO

SE PROFISSIONAL LIBERAL
 • 04 Cópias do RG, CPF (casal se for o caso);

 • Certidão de nascimento ou casamento;

 • Última declaração de imposto de renda com-
pleta, com recibo de entrega;

 • 03 últimas faturas do cartão de crédito;

 • 03 últimos extratos conta corrente, cheque 
especial;

 • Último demonstrativo de despesas mensais, 
tais como CAGECE, COELCE, telefone fixo e ce-
lular, Unimed, aluguel, condomínio, etc.

Esses documentos servem para que o agente fi-
nanciador saiba que você terá capacidade de pagar 
as parcelas das prestações do financiamento.

Lembrando que umas das exigências dos agentes 
financiadores é que a parcela da prestação não 
ultrapasse 30% da renda familiar bruta.



PROJETO ARQUITETÔNICO

E APROVAÇÃO

Após a defi nição do valor do seu fi nanciamento 
e da análise de crédito você deve contratar o ar-
quiteto mostrando-o estes dados e sua análise 
espacial com a lista de ambientes.

ETAPA 04
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E tapa 4 pROJE tO aRQUItE tÔNICO E apROVaÇ ÃO

CONTRATAÇÃO DO PROJETO 
DE ARQUITETURA

Para que o financiamento da sua casa ocorra é necessário um investi-

mento nos projetos, pois todas as peças técnicas - orçamentos, crono-

gramas e especificações de materiais - necessárias a contratação do 

financiamento da casa são baseadas nos projetos. Mas lembre-se que 

este valor vai ser incluso no seu financiamento e você será ressarcido 

de volta na primeira parcela à ser liberada pelo agente financeiro.

01
Nesta fase, você precisa contratar um arquiteto 
para elaborar o projeto da casa dos seus sonhos, 
e mostrá-lo a simulação do financiamento e a lista 
dos ambientes que você e sua família desejam.

02
Em seguida, o arquiteto deve apresentar a primei-
ra versão do projeto, com as plantas da residência 
e as imagens tridimensionais dos ambientes, que 
deverão ser analisadas e aprovadas por você.

03
Aprovada e com as devidas alterações solicitadas, 
serão feitos os projetos complementares, como os 
orçamentos e cronogramas da obra. Os projetos 
devem ser aprovados pela prefeitura e condomí-
nio, se for o caso.

Novidade: este investimento 

pode ser pago pelo seu cartão 

de crédito (Banco do Brasil ou 

Bradesco), através da linha de 

crediário bancário exclusiva 

para projetos de arquitetura.

INVESTIMENTO 

NO PROJETO



APROVAÇÃO DO

FINANCIAMENTO

Você deve apresentar ao agente fi nanceiro todos 
os projetos, orçamentos, cronogramas para a 
aprovação e assinatura do contrato para que 
você possa enfi m iniciar a obra da sua casa.

ETAPA 05

você possa enfi m iniciar a obra da sua casa.
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E tapa 5 apROVaÇ ÃO DO FINaNCIaMENtO

Após a entrega da documentação, a agência finan-
ciadora analisará todos os projetos e orçamentos, 
e dentro de alguns dias irá aprovar seu crédito!

Com o crédito aprovado, o próximo passo será 
a assinatura do contrato. Nesta etapa o agente 
financeiro irá convocar uma reunião para oficiali-
zarem esta documentação.

VAMOS COMEÇAR A OBRA?

APROVAÇÃO DO 
FINANCIAMENTO

APROVADO



CONSTRUÇÃO 
DA CASA

AQUI É ONDE TUDO VAI 
GANHANDO FORMA!

Você deve contratar uma equipe experiente para 
a construção da casa, para que tenha a maior 
efi ciência possível e que tudo aconteça dentro 
do cronograma.

ETAPA 06
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E TAPA 6 CONS TRUÇ ÃO DA C A SA

ETAPAS DA CONSTRUÇÃO

1° ETAPA
Agora você deverá assinar o contrato de constru-
ção para começar a tão sonhada obra.

2° ETAPA
Na fase da contratação do fi nanciamento você in-
dica uma empresa, um arquiteto ou engenheiro 
para construir e ser responsável técnico da obra. 
Se você optar por contratar o arquiteto que fez o 
projeto será melhor, pois ele já conhece a fundo 
com vai ser a sua casa!

3° ETAPA 
A cada 30 dias um técnico enviado pelo agente 
fi nanceiro irá fi scalizar a qualidade e o andamento 
da obra. Caso todos os serviços da fase vigente no 
cronograma estejam concluídos, será liberado o 
recurso fi nanceiro referente a fase concluída.

4° ETAPA 
Após a conclusão da obra, é necessário obter na 
prefeitura o “habite-se”. Com este documento em 
mãos e o CND do INSS, você levará ao cartório 
para ser registrado e ofi cializar sua propriedade 
sobre o imóvel.



Ficou alguma dúvida?
Entre em contato conosco!

contato@custodiosantosarquitetura.com.br


