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Como comprar sua casa em Orlando

INTRODUÇÃO
Se você está pensando em investir numa casa de férias ou mesmo se
mudar para um novo lugar, que seja tranquilo, confortável, seguro,
repleto de atrações, com excelente infraestrutura e situado dentro da
maior economia do mundo, a cidade de Orlando pode ser uma excelente alternativa.
Isso porque, além de oferecer todos esses benefícios, você consegue
comprar casas de alto padrão em Orlando a partir de $250 mil dólares.
Portanto, se você deseja conhecer mais sobre as vantagens de morar
em Orlando e como realizar a compra do imóvel de maneira facilitada, leia este e-book até o final e saiba mais sobre o assunto.
Boa leitura!
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POR QUE MORAR EM

ORLANDO?
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1. MAIOR SEGURANÇA

Caso você tenha viajado para os EUA, você já deve ter reparado que,
em determinadas regiões, as casas não possuem nenhum portão
que delimite a frente das residências em relação à calçada, como é
comum aqui no Brasil.
Isso ocorre porque determinadas regiões dos EUA são mais seguras
do que as do nosso país, o que possibilita que os norte-americanos
não precisem investir em portões e outros dispositivos de proteção
para garantir a segurança das residências. Uma dessas regiões é especificamente Orlando.
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Essa cidade conta com bairros tão seguros que muitas celebridades,
empresários, investidores e milionários se mudam em busca de um
local que proporcione maior qualidade de vida, tranquilidade e segurança.
Dentre os bairros que podemos mencionar, temos:

Dr. Philips;
Windermere;
Lake Nona;
Hunter’s Creek; e
Celebration.
Winter Garden

Nesses bairros é possível dispor de uma ótima estrutura comercial, diversas opções de lazer, restaurantes de alta qualidade, dentre outros,
além de avistar belíssimas mansões.

2. EXCELENTE INFRAESTRUTURA
Um dos principais motivos para morar em Orlando é a possibilidade
de habitar em uma região que dispõe de uma excelente infraestrutura, até mesmo em serviços públicos. Isso ocorre principalmente por
três razões.
Uma delas diz respeito ao fato de Orlando ser uma cidade turística, de
modo que o investimento na infraestrutura se reflete diretamente no
fornecimento de serviços turísticos de alta qualidade.
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A segunda razão pode ser explicada pelo fato de Orlando abrigar diversos bairros nobres, como mencionado anteriormente, os quais
exigem uma infraestrutura de alta qualidade. Devido a isso, é possível encontrar nessas localidades renomadas instituições de ensino e
hospitais, por exemplo.
Por fim, outro motivo que contribui para a excelência da infraestrutura local é que a cidade está em constante crescimento. Uma das
provas disso é justamente a alta valorização dos imóveis, tanto para
vender quanto para alugar.

3. DIVERSAS ATRAÇÕES

Como dito anteriormente, Orlando é uma cidade turística. Nela, é possível visitar grandes atrações, tais como Disney World Resort, Universal Orlando Resort, Sea World, dentre muitas outras opções.
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Além disso, mesmo Orlando não sendo parte do litoral, a cidade fica
próxima de diversas outras localidades com praias. Na Costa Oeste da
Flórida, podemos encontrar as seguintes praias:
Clearwater Beach;
Caladesi Island;
Treasure Island;
Anna Maria Island; e
Siesta Key Beach.
Já na Costa Leste, podemos visitar:
Cocoa Beach;
New Smyrna Beach;
Canaveral National Seashore;
Daytona Beach; e
St. Augustine Beach.

Assim sendo, é possível encontrar entretenimento até quando você
não planeja sair de perto da sua cidade.

4. MAIOR LIQUIDEZ PARA VENDER UM IMÓVEL
Devido a possibilidade de poder adquirir um imóvel de alto padrão,
bem localizado, seguro e circundado por excelente infraestrutura, há
uma maior liquidez para venda de casas em Orlando do que no Brasil, de modo que, se você desejar futuramente vender ou alugar a sua
residência, é possível realizar um bom negócio rapidamente.
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Além disso, ao dispor de um imóvel dolarizado, é possível obter um
bom retorno financeiro, tendo em vista que a moeda norte-americana é amplamente valorizada no exterior.

5. ECONOMIA POTENTE E ESTÁVEL

Mais um motivo para morar em Orlando é a possibilidade de viver em
um país que é considerado a maior economia do mundo, sendo responsável por, aproximadamente, 24% do PIB (Produto Interno Bruto)
mundial, o que contribui para a melhor qualidade de vida, possibilidade de negócios mais lucrativos e investimentos mais seguros.
Nesse sentido, morar em Orlando, além de proporcionar todas as
vantagens que mencionamos anteriormente, também pode viabilizar novas oportunidades, seja você uma celebridade, um jogador de
futebol, um investidor ou empresário, por exemplo.
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PONTOS IMPORTANTES
PARA ESCOLHER UM

IMÓVEL EM ORLANDO?
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Como você pôde observar, adquirir um imóvel em Orlando proporciona inúmeras vantagens. No entanto, para que todos os benefícios
mencionados sejam garantidos, é necessário dispor de conhecimento sobre determinados pontos, os quais poderão assegurar que você
possa realizar uma aquisição de forma ágil, segura, tranquila e por um
ótimo valor.
Pensando nisso, elaboramos esta seção com um conjunto de dicas
que irão guiar você nessa nova empreitada. Confira!

1. PROCURAR UMA IMOBILIÁRIA E UM CORRETOR
DE IMÓVEIS DE CREDIBILIDADE
O primeiro passo para comprar um imóvel em Orlando é procurar
uma imobiliária de confiança, como a Florida Connexion e o corretor
de imóveis Jorge Zaia.

2. VERIFIQUE SE O SEU CORRETOR É LICENCIADO
PELO ESTADO DA FLÓRIDA
Para que você possa realizar uma excelente aquisição sem que ocorram adversidades, é necessário contar com um corretor licenciado
pelo Estado da Flórida, tendo em vista que esses profissionais estão
habilitados perante um órgão federal a exercerem legalmente suas
atividades.
A licença é conferida apenas para corretores formados em curso específico e admitidos em uma prova exigida pelo Estado. Além disso,
para que o profissional mantenha sua licença, é preciso renová-la a
cada dois anos.
Para verificar se o profissional é licenciado, é necessário entrar em
contato com o Department of Business Regulations (DBPR) e National Association of Realtors (NAR).
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Há diversas vantagens em contar com um corretor licenciado. Uma
delas é a maior segurança que você terá, uma vez que tratará de negócios com um profissional com a competência necessária para avaliar o melhor imóvel para você e estará livre de cair em algum golpe
cometido por pessoas má intencionadas.
Outra vantagem em contar com um corretor licenciado é que esses
profissionais possuem acesso a todos os imóveis disponíveis no Estado da Flórida através de um sistema bem estruturado e integrado de
consultas, diferentemente do que ocorre no Brasil, onde cada imobiliária possui uma lista exclusiva de imóveis.
Assim você terá uma ampla variedade de imóveis para conferir de forma mais facilitada e ágil, o que não ocorreria se você contatasse diretamente o proprietário do imóvel ou um profissional não licenciado.
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Vale destacar que, caso você opte por fechar o negócio diretamente
com o proprietário do imóvel, ou seja, sem a intermediação de um
corretor imobiliário, você sai perdendo benefícios, pois a comissão é
destinada de forma integral para o representante de vendas da construtora e você perde a oportunidade de contar com a representação
de um especialista no mercado local.
Além disso, ao encontrar um corretor de confiança, permaneça sempre com o mesmo, pois as chances de encontrar um imóvel com as
características que você procura aumentam, visto que o profissional
terá subsídios para interpretar melhor suas necessidades.
Ademais, caso você deseje adquirir uma casa em Orlando para alugar
por temporada ou vender por um preço superior ao desembolsado,
visto que a localização está em crescente valorização, uma agência
imobiliária de prestígio também pode auxiliar no pós-venda oferecendo uma completa assessoria em gerenciamento de seu imóvel.
Desse modo, você pode ficar tranquilo no Brasil enquanto o seu patrimônio está sendo cuidado por uma companhia renomada.

3. CONTE COM UM FINANCIAMENTO BANCÁRIO
A aquisição de um imóvel por meio de um financiamento bancário
é uma opção muito requisitada, visto que essa modalidade de pagamento permite um planejamento financeiro a longo prazo e ajustes
nas finanças pessoais.
Para contratar o financiamento bancário para um imóvel no exterior
você tem duas opções: contar com uma agência financiadora brasileira ou contar com uma agência financiadora estadunidense.
Sim, mesmo não sendo norte-americano, você pode obter o financiamento nos EUA, o que é muito mais vantajoso do que contratar o
mesmo serviço aqui no Brasil, tendo em vista que o imóvel será pago
em dólares. Para saber exatamente como proceder para conseguir
um financiamento no exterior, preparamos um passo a passo na seção a seguir. Confira!
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COMO REALIZAR O FINANCIAMENTO
DE UMA RESIDÊNCIA EM

ORLANDO?
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Veja na sequência quais documentos são necessários para financiar
um imóvel nos EUA e transferir o pagamento mesmo possuindo renda no Brasil.

DOCUMENTOS DEFINITIVOS PARA COMPRA DE FINAN1. PASSAPORTE

É necessário apresentar documentação original e cópias da primeira,
segunda e terceira página do passaporte e o visto americano.

2. CONTA BANCÁRIA
Além de apresentar o passaporte, para adquirir um financiamento de
imóvel nos EUA, é necessário abrir uma conta bancária em um banco
do país. Neste momento, é interessante contar com uma imobiliária
norte-americana para sugerir os melhores bancos para buscar financiamento. Os documentos necessários para abrir uma conta em um
banco norte-americano são:
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passaporte;
comprovante de endereço no Brasil; e
depósito inicial entre US$ 25,00 e US$ 50,00.

3. COMPROVAÇÃO DE RENDA

Para obter um financiamento, é necessário que a pessoa comprove
que possui condições financeiras de quitá-lo. Para isso, é necessário
solicitar ao seu contador para que ele elabore um documento denominado Declaração Comprobatória de Percepção de Rendimentos
(Decore), o qual deve estar validado pelo Conselho Regional de Contabilidade (CRC).
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4. IMPOSTO DE RENDA
Além do Decore, é necessário emitir uma cópia do Imposto de Renda
(IR) dos dois últimos anos. Vale destacar que, caso você possua uma
empresa, é necessário apresentar o IR dela junto ao seu IR pessoal.

5. EXTRATOS BANCÁRIOS

Para solicitar o financiamento, também é necessário emitir uma cópia dos extratos bancários dos últimos três meses.

6. PROVA DE EXISTÊNCIA DO PAGAMENTO
Por fim, é preciso que você prove a existência dos pagamentos em
conta ou aplicação bancária do valor de entrada mais as parcelas dos
próximos três meses.
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TRANSFERÊNCIA DE FUNDOS PARA A COMPRA
DO IMÓVEL

O pagamento do financiamento deve ser realizado de acordo com as
normas do Banco Central (BC) do Brasil. Sendo assim, você necessitará aguardar a aprovação do BC para transferir os fundos à sua conta
no exterior. Vale ressaltar que nenhum imposto é cobrado para transferência, nem por parte dos Estados Unidos, nem pelo Brasil.
Caso você deseje maior comodidade para realizar a transferência, há
empresas especializadas em transferência de fundos. Neste caso, indicamos a empresa MONEYCORP, tendo em vista que ela atua no
mercado desde 1979 e oferece serviço de primeira classe para cada
um de nossos clientes. Além disso, ela atende tanto no Brasil quanto
na Flórida, você pode optar pelo idioma português ou inglês para ser
atendido e a taxa de transferência é zero para valores acima de US$
10 mil. O e-mail para contato é: CFXBrazil@Moneycorp.com.
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CONHEÇA A FLORIDA CONNEXION
A Florida Connexion é uma agência imobiliária que acumula mais de
10 anos de experiência de atuação no ramo imobiliário. Situada no
estado da Flórida, apresenta forte atuação na região central, onde estão localizadas as cidades de Orlando, Windermere, Kissimmee, Winter Garden, Davenport, Celebration, Clermont, Champions Gate; e no
sul da Flórida, onde estão Miami, Sunny Isles, Aventura, Miami Beach,
Fort Lauderdale e Boca Raton.
Além disso, a Florida Connexion está em constante expansão e recentemente começou a atuar também em outras grandes áreas urbanas
do estado, como Sarasota, Tampa e vizinhanças.
Os serviços oferecidos pela agência são caracterizados como de alto
padrão, ou seja, são focalizados na singularidade de cada negócio.
Além disso, os profissionais responsáveis pelo atendimento são capazes de se comunicar em diversos idiomas, tais como inglês, português, espanhol, francês, italiano e mandarim.
A Florida Connexion atua em duas frentes, tanto auxiliando seus clientes a encontrarem um lar perfeito para viverem quanto para atuarem
com a venda e aluguel de imóveis por temporada. Nesse sentido, a
imobiliária também disponibiliza serviços completos de assessoria
para o gerenciamento do seu imóvel.
Assim, ao contar com a Florida Connexion, você terá plena tranquilidade para focar em outras atividades, pois sabe que uma companhia
renomada estará cuidando de seu patrimônio enquanto você está no
Brasil.
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REDES SOCIAIS
@zaiacorretororlando

@Zaiateam

www.zaiacorretorflorida.com
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