
Dicas
5 para

comprar
um Imóvel

Usado



Comprar uma casa pode ser um dos maiores 

investimentos que você fará em toda a sua vida. Por isso,

a compra não pode ser feita de forma apressada. Existem 

diversos aspectos que precisam ser tais como: 

localização, valor, suas necessidades, dentre outros. Pois, 

um detalhe que passar despercebido durante a escolha do 

imóvel, pode se tornar um grande problema no futuro, 

custando seu dinheiro e, principalmente, tranquilidade.

Todo o processo de escolha do imóvel requer ainda mais 

atenção quando você está comprando um imóvel usado. 

Afinal de contas, existem muito mais itens que precisam 

ser conferidos. Para te ajudar, separamos aqui algumas 

dicas valiosas envolvendo a avaliação e compra de um 

imóvel que já teve outro(s) proprietário(s). Confira!

Vai comprar
um imóvel usado?
Confira nossas dicas
sobre o que considerar
antes de fechar negócio.



Uma boa localização

é fundamental para se 

determinar o valor

de um imóvel.

Localização1



Um imóvel bem pintado,

com os detalhes preservados, 

demonstra o cuidado

do proprietário com o imóvel.

Em alguns casos, essa atitude

ajuda a evidenciar detalhes

como a arquitetura diferenciada

ou a qualidade do material usado 

em portas e janelas.

2Manutenção
da Pintura



Manutenção
Elétrica

Lâmpadas queimadas, tomadas que não 

funcionam e interruptores quebrados não 

são aliados, na hora de valorizar um imóvel. 

No entanto, a falta de manutenção nas 

instalações elétricas pode colocar em 

perigo os moradores e o imóvel em questão.

Para evitar uma situação tão desagradável, 

garanta que essa parte da obra seja 

realizada com produtos de qualidade, além 

de executada por profissionais 

competentes. O mesmo cuidado vale para 

outros consertos, por menores que sejam.
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Alguns itens não requerem tantos 
reparos, mas são importantes quando 
se desejarem vender ou alugar.
Entre as principais recomendações
de especialistas, está manter o local 
limpo. 

A falta de limpeza pode causar má 
impressão quando interessados 
visitarem o imóvel. Além disso,
é essencial preservar os móveis 
planejados.

Conservação4



5Estrutura
do Bairro

Por fim, lembre-se que não são apenas 
os aspectos internos que influenciam 
no valor de venda ou locação. Saiba que 
a infraestrutura da região contribui para 
valores mais elevados.

Itens como a facilidade de vias de 
acesso, oferta de transporte coletivo
e de serviços públicos também 
impactam no valor final do imóvel.




