


Cadastro 
Proposta

•Corretor sobe 
proposta pra 
aprovação 
comercial 

Aprovação 
Comercial

•Comercial 
aprova a 
proposta

Digitalização 
Check List

•Corretor 
digitaliza os 
documentos e 
encaminha 
para o AC 

Analise AC

•AC verifica se 
documentação 
está completa, 
e retorna 
pendências 

Regularização 
da proposta

•Corretor 
regulariza 
possíveis 
pendencias

Confirmação 
do contrato

•Conferencia 
do contrato 
com o fluxo 
e dados 
cadastrados 
no sistema

Montagem 
repasse

•Assessoria 
entra em 
contato com 
o cliente pra 
finalização 
da pasta de 
repasse

Formação da 
1º demanda

•Cliente 
aguarda até 
a formação 
da 1º 
demanda, se 
for o caso

Assinatura 
CEF

•Agendado 
assinatura 
com a CEF 
do repasse 
na planta

Recolhimento 
de tarifas CEF

•Cliente 
recolhe as 
tarifas CEF e 
finaliza o 
processo. 
Aprox. 900 
reais 
(Pacote)

FLUXO VENDA – ANALISE DE CREDITO - REPASSE

Reanalise AC

•AC reanalisa 
documentação 
e roda SICAQ

Emissão 
contrato

•SICAQ 
aprovado  é 
feita  a 
emissão do 
contrato que é 
emitido pela 
Secretaria de 
Vendas 

Assinatura com 
cliente

•Corretor colhe 
assinatura do 
cliente e 
entrega boleto 
para 
pagamento do 
ato

Pagamento do 
ATO

•Com 
pagamento do 
ato a venda é 
computada em 
sistema

Envio do 
contrato

•Contrato é 
encaminhado 
para área de 
contas e 
receber / 
cliente



REGRAS DO PROGRAMA MCMV

- EXIGÊNCIAS

- Não ser detentor de financiamento habitacional ativo, inclusive aquisição de 

material de construção

- Não ser proprietário, cessionário ou promitente comprador de imóvel urbano no 

município, cidades limítrofes e da mesma região metropolitana do domicilio, do 

trabalho e do imóvel que ele pretende adquirir

- SUBSÍDIO

- Não ter sido beneficiado com subsidio concedido pelo FGTS ou MCMV a partir de 

02/05/2005

- Aquisição com 1 proponente sem dependente tem 70% do subsídio total.

- Aquisições de 2 proponentes ou 1 proponente com um dependente tem 100% 

do subsídio



REGRAS DO PROGRAMA MCMV

- JUROS

- SUBSÍDIO

Nominal Efetiva Nominal Efetiva

465,00 a 2.600,00 5,5000 5,6408 5,0000 5,1162

2.600,01 a 3.000,00 6,0000 6,1678 5,5000 5,6408

3.000,01 a 4.000,00 7,0000 7,2290 6,5000 6,6972

Nominal Efetiva Nominal Efetiva

8,1600 8,4722 7,6600 7,9347

FAIXA 2

SEM DESCONTO

FAIXA 3

4.000,01 a 7.000,00

SEM REDUTOR 0,5% COM REDUTOR  0,5%

PMCMV     RENDA FAMILIAR

BRUTA (R$) MENSAL    

TAXA DE JUROS % a.a

COM DESCONTO

SEM REDUTOR 0,5% COM REDUTOR  0,5%

1.800,00 29.000,00                         20.300,00                        3.000,00 4.586,00                           3.210,00                          

1.900,00 26.411,00                         18.487,00                        3.100,00 3.858,00                           2.700,00                          

2.000,00 23.823,00                         16.676,00                        3.200,00 3.130,00                           2.191,00                          

2.100,00 21.235,00                         14.864,00                        3.300,00 2.585,00                           1.809,00                          

2.200,00 18.647,00                         13.052,00                        3.400,00 2.585,00                           1.809,00                          

2.300,00 16.059,00                         11.241,00                        3.500,00 2.585,00                           1.809,00                          

2.400,00 13.782,00                         9.647,00                          3.600,00 2.585,00                           1.809,00                          

2.500,00 11.816,00                         8.271,00                          3.700,00 2.585,00                           1.809,00                          

2.600,00 9.850,00                           6.895,00                          3.800,00 2.585,00                           1.809,00                          

2.700,00 7.884,00                           5.518,00                          3.900,00 2.585,00                           1.809,00                          

2.800,00 6.042,00                           4.229,00                          4.000,00 2.585,00                           1.809,00                          

2.900,00 5.314,00                           3.719,00                          4.100,00 -                                    -                                  

TABELA DE DESCONTO MCMV

Renda
2 Proponentes ou 1 

Proponente c/ dependente
Somente 1 proponente

TABELA DE DESCONTO MCMV

2 Proponentes ou 1 

Proponente c/ dependente
Renda Somente 1 proponente



REGRAS PARA FGTS E HIS

- REGRAS BÁSICA PRA USO DO FGTS

- Possuir mais de 3 anos sob o regime do FGTS

- Não ser detentor de financiamento habitacional ativo

- Comprovar residência ou local de trabalho no município, cidades limítrofes ou 

região metropolitana no imóvel 

- Não ter imóvel

- HIS 1 E HIS 2

- Habitação de Interesse Social destinada a famílias igual ou inferior de até 6 

salários mínimos

- HIS 1 – Renda de 0 até 3 salários mínimos – R$ 2.862,00

- HIS 2 – Renda de 3 até 6 salários mínimos – R$ 5.724,00



DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MCMV

- FICHA CADASTRAL

- Cuidado no preenchimento das informações, precisam estar precisas e corretas

- Baseado nas informações que serão imputadas no SICAQ

- RG E CPF OU CNH

- Cuidado com a digitalização, documento precisa estar 100% legível

- COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA

- Em nome do cliente, não pode ser mãe, pai, filho, etc.

- Tem quer conta de concessionárias, cartão de crédito, extrato bancário, ou 

extrato do FGTS

• Caso o cliente não possua nenhum comprovante de endereço, apresentar em 

nome dos pais para analise de exceção.

- COMPROVANTE DE ESTADO CIVIL

- Tem que estar totalmente legível e sem estar faltando partes



DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MCMV

- COMPROVANTE DE RENDA (ASSALARIADO)

- Sempre enviar os últimos dois holerites

- Nunca usar holerite com férias, 13º, PLR e verbas eventuais

- Sempre considerar a renda bruta, não pode ser feito nenhuma exclusão de 

renda.



DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MCMV

- COMPROVANTE DE RENDA (ASSALARIADO)

- Exemplo de holerite que não deve ser usado, férias, 13º, PLR e verbas eventuais



DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MCMV

- COMPROVANTE DE RENDA (ASSALARIADO)

- Exemplo de constatação de renda



DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MCMV

- COMPROVANTE DE RENDA (APOSENTADO E PENSIONISTA)

- Enviar o ultimo extrato de pagamentos

- Não pode conter férias, 13º e verbas eventuais

- Sempre considerar a renda bruta, não pode ser feito nenhuma exclusão de 

renda.



DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MCMV

- COMPROVANTE DE RENDA (RENDA INFORMAL)

- Caixa dificilmente está aceitando a renda informal, portanto para estes casos o 

cliente precisa apresentar IRPF 2018 com os respectivos de DARF + 

movimentação bancária condizente com a renda declarada. * Sujeito analise 

gerencial.

- Renda será o valor declarado no IR, inclusive valores isentos dividido por 12.

- Só pode usar IR declarado até 30/05/2018

- COMPROVANTE DE RENDA (EMPRESÁRIOS)

- IRPF 2018

- Renda será o valor declarado no IR, inclusive valores isentos dividido por 12.

- Necessário apresentar movimentação bancária condizente



DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MCMV

- PESQUISA SERASA

- Pesquisa do SERASA sem restrição alguma. Qualquer restrição impede 

aprovação do SICAQ.

- COMPROVAÇÃO DE 36 MESES PARA DESCONTO NA TAXA DE JUROS

- CTPS, parte da foto, qualificação civil e os contratos de trabalho que somados 

comprovem 36 meses de trabalho sob o regime CLT



DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MCMV

- SE FOR USAR FGTS

- Comprovação de trabalho ou endereço no município ou cidade limítrofe do imóvel.

Exemplo carteira de trabalho ou comprovante de endereço, obrigatório estar em

nome do cliente.

- Extrato do FGTS, com os valores a serem utilizados

- CTPS, parte da foto, qualificação civil e os contratos de trabalho que somados

comprovem 36 meses de trabalho sob o regime CLT



DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MCMV

- Simulação Financiamento site CEF

- http://www8.caixa.gov.br/siopiinternet-

web/simulaOperacaoInternet.do?method=inicializarCasoUso

http://www8.caixa.gov.br/siopiinternet-web/simulaOperacaoInternet.do?method=inicializarCasoUso


DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MCMV

- Simulação Financiamento site CEF

Tem que utilizar a renda 

exata

Data nascimento 

interfere na simulação 

Redutor de 0,5% no juros

Regras do subsídio

Colocar um CPF válido



DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MCMV

- Simulação Financiamento site CEF

Selecione a opção



DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MCMV

- Simulação Financiamento site CEF

- A simulação sempre apresentará o valor máximo de financiamento na

modalidade SAC, para verificar o máximo na modalidade PRICE (valor maior),

seguir os seguintes passos:

Para alterar para 

Price, cliente 

quem alterar



DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MCMV

- Simulação Financiamento site CEF

- Alterando para PRICE

Colocar zero no valor de 

entrada

Alterar pra PRICE

Após as alterações clique em 

calcular



DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MCMV

- Simulação Financiamento site CEF


