
A documentação normalmente envolve 
documentos de identificação como RG e CPF, 
comprovante de residência, assim como os 

documentos da garantia locatícia.

Visto que as plataformas online reúnem 
imóveis de diversas imobiliárias, recorrer a 

elas poupará um tempo enorme de pesquisa e 
de visitas a imóveis que não têm o perfil que 

você quer.

A burocracia na locação de imóveis, que torna o 
processo tão demorado, pode ser reduzida com a 
adoção de algumas práticas simples e modernas. 

Até a garantia locatícia, parte fundamental da 
viabilização do contrato, pode ser simplificada.

PRINCIPAIS EXIGÊNCIAS 
PARA ALUGAR UM IMÓVEL

As exigências para a locação de um imóvel 
são necessárias para garantir a segurança das 

partes envolvidas.

Elas começam na documentação e vão até as 
garantias de pagamento do aluguel. Por isso, é 

necessário estar preparado para atender a todos 
os requisitos do processo.

ORGANIZE OS DOCUMENTOS 
NECESSÁRIOS

As imobiliárias têm optado por utilizar a 
tecnologia para otimizar os seus processos. 
Por isso, escolha uma que já tenha recursos 

tecnológicos para agilizar o seu negócio.

ESCOLHA UMA BOA 
IMOBILIÁRIA

Na hora de assinar o contrato, é fundamental estar 
ciente de todas as obrigações e direitos do 

inquilino. Além disso, tudo o que foi acordado 
deverá estar do documento.

A aplicação prática dessas dicas certamente 
otimizarão o tempo de execução dos processos 

envolvidos na locação de um imóvel. Então, 
compartilhe este infográfico nas suas redes 

sociais e ajude seus amigos!

ESTUDE OS DIREITOS E 
DEVERES DO INQUILINO

 BUSQUE O IMÓVEL EM 
PLATAFORMAS ONLINE

UTILIZE UMA GARANTIA 
LOCATÍCIA MAIS DINÂMICA

As garantias locatícias também se modernizaram e 
reduziram a burocracia com o auxílio da tecnologia. 
Uma dessas novidades é o uso do cartão de crédito 
substituindo o fiador. Esse serviço é oferecido pela 

empresa CredPago.

55 DICAS PRÁTICAS 
PARA REDUZIR A 
BUROCRACIA NA 
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS

ALUGA-SE

DICAS PRÁTICAS 
PARA AGILIZAR O PROCESSO
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