
Por que financiar com um

CorretorHomer

• Plataforma exclusiva para corretores de imóveis, com experiência de mais de 4 anos no mercado 
imobiliário brasileiro e representação há mais de 50.

• Mais de 30 mil corretores cadastrados em todo o território nacional, conectamos o corretor com 
o cliente que quer comprar com aquele que tem o imóvel. 

• Processo automático e sem custos adicionais para a transação.

• Mais opções nas mãos do cliente, o que aumenta a chance de seu corretor achar o imóvel mais 
adequado à sua situação.

• Acreditamos que a tecnologia é aliada de todos, possibilitando um mercado mais ágil, líquido e 
seguro, tanto para o corretor de imóveis quanto para o cliente final.

• Quer saber mais sobre o Homer? Acesse o nosso site www.homer.com.br e fique por dentro de 
nossa plataforma!

Você já conhece o Homer?

Iniciando o seu financiamento imobiliário
• Primeiro passo para quem está decidido a financiar uma habitação: encontrar um corretor 
para auxiliar em sua busca. 

• Os benefícios do corretor de imóveis vão além da intermediação da negociação 
imobiliária: 
 - Auxiliará em todo o processo de compra, fazendo com que você economize tempo 
e dinheiro;
 - Apresenta uma variedade maior de imóveis, pois é conhecedor do mercado;
 - É o profissional com disponibilidade de tempo para dedicar ao processo. 

• Levamos sua segurança e privacidade dos seus dados muito a sério, caso se sinta 
desconfortável em fornecer algum dado ao corretor, entre em contato diretamente 
conosco que iremos intermediar sua negociação.

• Contar com uma empresa parceira como o Homer é essencial para facilitar o processo de 
financiamento imobiliário. Atuamos analisando a condução das linhas de crédito do 
mercado imobiliário e do consumidor, oferecendo as melhores condições de 
financiamento de modo a encontrar a solução ideal para o seu interesse.



Por que financiar um imóvel?
 O financiamento imobiliário é uma das modalidades mais procuradas do 
brasileiro na hora de realizar o sonho da casa própria, que segue forte no 
imaginário nacional.

 Com um corretor Homer, o financiamento pode ser muito mais rápido, 
prático e seguro. Oferecemos aos corretores parceiros todo o material e auxílio 
necessário para que ele possa te prestar um serviço de excelência e facilitar o 
seu processo de compra. 

 Nosso objetivo é tornar o processo mais transparente, oferecendo a 
possibilidade de realizar simulações de financiamento, e mais ágil através de 
nossa plataforma. Ter o apoio de um corretor Homer em todo o processo dá o 
conforto e que você precisa.

Passo a passo do financiamento imobiliário com o Homer

Consulte o detalhamento de cada etapa com o seu Corretor Homer!

1 - Pré-aprovação de crédito

2 - Pedido de crédito

3 - Aprovação do crédito e análise jurídica

4 - Assinatura do contrato

Simule o financiamento antes de contratá-lo 

Consulte as condições para uso do FGTS

Separe a documentação necessária

Peça para verificar o CRECI do seu corretor

Conte com o apoio de uma empresa parceira

Dicas do Homer

Dica: cliente que opta pelo financiamento não precisa 
pagar a escritura, uma vez que o contrato com o banco 
já serve como substituto desse documento!


