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Quitar o financiamento ha-
bitacional é o sonho da
maioria dos mutuários.
Masmuitos não sabem que
háatalhosquelevamàredu-
ção do prazo de pagamento
e do valor do empréstimo
contraído para a compra da
casa própria. Chamada de
amortização, ela permite
usar dinheiro extra ou até o
FGTSparaanteciparparce-
lasqueseriampagasnofutu-
ro, diminuindo assim o va-
lortotaldadívidaeosjuros.
A economista e coordena-

dora do programa de servi-
çosfinanceirosdoIdec,Ione
Amorim, explica que, quan-
dovocêfazumfinanciamen-
to,pagaráovalordoemprés-
timo, que será corrigido por
uma taxa de juros ao longo
do tempo contratado. En-
tão, a prestação mensal é
compostapelapartedoprin-
cipal e dos juros. “E quando
vocêamortiza,vocêpagaan-
tecipadamente uma parte
dessejurosedadívida”.
Aamortizaçãopodeocor-

rer de duas formas: pagan-
do as últimas prestações e
reduzindooprazodofinan-

ciamento ou baixando as
mensalidades,porémman-
tendo o prazo contratual,
acrescenta o diretor da As-
sociaçãoNacional dos Exe-
cutivos de Finanças (Ane-
fac),MiguelRibeirodeOli-
veira. “Ambas são interes-
santes, porque vão repre-
sentar, cada uma com sua
característica,umalíviopa-
raobolsodomutuário”.
Na primeira opção, as

vantagens são redução
dos juros a serem pagos e
do tempo que as parcelas
vão incidir no orçamento
doméstico. Com isso, o
consumidor se livra do dé-
bito de forma mais rápida
e evita eventuais elevações
no custo dessa dívida, co-
moemmomentosde infla-
ção elevada, dependendo

do tipode contrato.
“A segunda opção pode

ser vantajosa para quem
precisa reduzir o peso da
parcela do financiamen-
to imobiliário no orça-
mento familiar, abrindo
espaço para realizar ou-
tros projetos”, informa a
planejadora financeira e
conselheira da Associa-
ção Brasileira de Planeja-
mento Financeiro (Plane-
jar),Marcia Dessen.

VALEAPENA

Direcionar o FGTS, o 13º
salárioouumaherança,por
exemplo, para a operação
podeserumaboaopção.No
caso do FGTS, o rendimen-
to é bem baixo, o que com-
pensaria a redução obtida
com a amortização. Vale
destacar que o FGTS pode
ser utilizado apenas a cada
doisanosparaessafunção.
“O FGTS é corrigido a

taxa de 3% ao ano, então

dar um destino imediato a
esserecursoépositivo.Por-
que, mesmo com a infla-
ção controlada, no pata-
marde4,5%,que erao teto
previsto pelo Banco Cen-
tral, já era um saldo que
estava sendo corroído pela
alta do custo de vida. Ima-
gina em um ambiente em
que a inflação está descon-
trolada, podendo chegar a
doisdígitos”, diz Ione.
Mas retirar dinheiro de

aplicação financeira re-
quer cuidados. Primeiro é
preciso comparar os juros
do financiamento com os
doinvestimento.
“No caso do CDB e da

poupançavalesim.Imagi-
na a poupança, por exem-
plo, que está rendendo
muito menos que os 7% a
10% ao ano dos juros do
financiamento imobiliá-
rio. Renda fixa, hoje em
dia, voltou sermais atrati-
va, mas tem que ter um
pouco mais de cautela”,
diz a economista-chefe da
Reag Investimentos, Si-
monePasianotto,

RESERVADEEMERGÊNCIA

Mas não é aconselhável fi-
car sem nenhuma reserva
para emergências, ressalta
Oliveira. “Porque, de re-
pente,perde-se oemprego
ouháumaquedade renda
na família e fica sem uma
sobra para recorrer nessas
eventualidades”.
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>>Oqueé
Amortização –éaantecipaçãodo
pagamentodosaldodevedor

>>Opções
❚ Vocêpodeutilizar os recursos
paraamortizar o saldodevedor com
reduçãodoprazo oudaparcela

❚ Tambémépossível utilizar o
FGTSparapagamentodeaté
80%das 12próximasprestações

>>Taxas
❚ Nãohácobrançade taxas

>>Oque fazer
❚ BancodoBrasil
Pedidopode ser feito peloaplicati-
vo, Central deRelacionamentopelo

0800-729-0001ouemumaagência
❚Caixa
Bastaacessarwww.caixa.gov.br/vo
ce/habitacao/Paginas/utilizacao-fg
ts.aspxpara verificar aspossibilida-
desdeamortizaçãoeusodoFGTS .

❚ Itaú
Assimulações e solicitações podem
ser feitas acessandoaagência e
contano internetbankingoupelo
linkwww.itau.com.br/mais-aces-
sos/#imobiliario#Contrato

❚ Santander
Solicitar aamortizaçãonoPortal do
Cliente. Informarqueutilizará recur-
sosdoFGTSnomomento da simula-
ção/cadastrodaproposta
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“OFGTSé corrigido a
taxade3%aoano, então
dar umdestino imediato a
esse recurso épositivo”

IoneAmorim
Economistae coordenadora
doprogramade serviços
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Acompradaoperaçãobra-
sileira da companhia suíça
LafargeHolcim pela CSN
Cimentos, anunciada on-
tem, em um negócio de
US$ 1,025 bilhão, vai mu-
dar o perfil do setor e abrir
uma disputa acirrada pela
segundaposiçãonomerca-
donacional.
AInterCementpermane-

ce na vice-liderança, atrás
da Votorantim Cimentos,
mas pode a qualquer mo-
mento perder a colocação -
já que fica apenas um pou-
co à frente da empresa de
BenjaminSteinbruch.
A Votorantim Cimentos,

uma das maiores produto-
ras do mundo, está na pri-
meira posição no Brasil,
com capacidade instalada
de produção de 52,2 mi-
lhõesdetoneladasporano.
A InterCement vem em

seguida com 17,2 milhões
de toneladas. Com o fecha-
mento da operação de on-
tem,aCSNCimentospassa-
rá a ter capacidade total de
16,3milhõesdetoneladas.

Trata-se do segundomo-
vimento de aquisição do
braço de cimentos do gru-

po de Steinbruch em três
meses. A CSN Cimentos
comprou, em julho, a Eli-
zabethCimentos, noNor-
deste, por R$ 1,08 bilhão.
A aquisição adicionou 1,3
milhão de toneladas por
ano, elevando o total para
6milhõesdetoneladas.
Acompradasoperações

da LafargeHolcim inclui
ascincounidades integra-
dasdeproduçãodecimen-
tonoPaís,quatroestações
de trituração e 19 unida-
des de mistura de concre-
to, entre outros ativos.
(EstadãoConteúdo)

Telefone 2102-7274

Mutuário pode usar dinheiro de aplicação, mas antes deve comparar juros dos investimentos e da dívida

VAREJO

MagazineLuizacai8%emumsódianabolsa
Depoisdaaltanaquinta, o Ibovespa caiu -0,93%aos 114.285,93

pontosontem.Osdestaques foramMéliuz +8,41%eMagazineLuiza
-8,86%,apósnotícia sobre reduçãonasestimativasdevendas.

Antecipeo
pagamentodo
financiamento
imobiliário
Amortizar dívida pode ser bem vantajoso

Impulsionadopelo comércio
eletrônicoepelamaior circulaçãode
consumidores, ovarejonacional
mostrou fôlegoem julho.Após alta
de 1,2%emrelaçãoa junho, o volume
vendidoalcançoupatamar recorde

na sériehistóricadaPesquisa
Mensal deComércio, iniciada

em2000pelo InstitutoBrasileiro
deGeografia e Estatística (IBGE).
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Faça seu cadastro e
participe de nossos leilões.

548º LEILÃO JUDICIAL UNIFICADODAJUSTIÇA
DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

Dia 21 de setembro a partir das 10:00hrs

Possibilidade de parcelamento 25% de entrada e
saldo em até 30 parcelas. Parcela mínima de R$ 1.000,00.

APARTAMENTO, CONDOMÍNIO EDIFÍCIO
PORTO FELICITA, RIVIERADE SÃO LOURENÇO,
BERTIOGA/SP - LOCALIZADONACOBERTURA
Área: 557,759m² | Valor Inicial: R$ 2.400.000,00
Desconto: 60% abaixo do valor de avaliação.

FALECOMAGENTE!

Oabatimentodadívida imobiliária
propiciaumalívio,masépreciso
fazerascontasparasabersea
amortizaçãocompensa, sem
comprometerrecursosquecobririam
surpresas,comodesemprego.

VANESSARODRIGUES - 25/10/19

CSNCimentosavançaapósaquisição
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