
A Flow America Mortgages LLC é uma empresa especializada em empréstimos imobiliários residenciais e  

comerciais para estrangeiros. Estamos há mais de 10 anos no mercado e possuímos escritórios nas

cidades de Orlando e Miami para melhor atender nossos clientes. 

Possuímos uma equipe experiente e com vasto conhecimento no mercado financeiro americano. 

Abaixo estão alguns dos tipos de financiamentos que podemos oferecer para o investidor e sempre  

buscamos adequar os diversos tipos de produtos ao perfil do cliente.  

Tipos de financiamento Tipos de propriedades que podem 

ser financiadas  

Compra de imóveis residenciais 
Casas, Townhouses,

Apartamentos, Condo-hotel,

Casas de aluguel para temporada

Financiamento de casas já quitadas  

“Cash-out” Refinance  
(possibilidade de sacar até 65% do valor de 

mercado da propriedade já paga)  

Casas, Townhouses, 
Apartamentos, Condo-hotel, 
Casas de aluguel para temporada

Compra de imóveis comerciais 

Edifícios Residenciais, Centros Comerciais, 
postos de gasolina, escritórios, galpões

industriais 

 A escritura do imóvel pode ser registrada em nome de pessoa física ou jurídica ( LLC, US Corporation,

Offshore e Trust)

Foreign National 
Loan Options

Types of Loans and required 
documents:



FINANCIAMENTO PARA ESTRANGEIROS 

- Entradas de 20% a 50%

- Juros a partir de 4% ao ano

- Financiamento de Casas, Townhomes e Apartamentos

- Financiamento de Casas compradas à vista ("Cash-Out Refi")

- Financiamento para Casas de Investimento

- Financiamento de Imóveis Comerciais

- Financiamento de Carros

- Até 10 financiamentos por cliente

- Financiamentos em nome de empresas

- Aprovação entre 30 e 60 dias



Para Pré-Qualificação 

Documentação Necessária 

1) Formulário de Financiamento preenchido (anexo)

2) Cópia do Passaporte e Visto válidos do mutuário e cônjuge – todas as páginas, inclusive páginas 
em branco

3) Últimos 2 meses de Extratos Bancários da conta onde constam os fundos para entrada

4) 2 últimos anos de Imposto de Renda

Para Financiamento 

5) 2 meses de extratos bancários mostrando a saída do depósito feito ao vendedor/construtora.

6) Cópia do contrato de compra e venda assinado por ambas as partes (e anexos) caso já tenha

7) Carta do Contador, se empresário*

8) Cópia do CRC do Contador

9) Carta do Empregador e os 3 últimos holerites, se funcionário*

10) 2 Cartas de Referência Bancária*

11) Cópia do Carnê de IPTU e Condomínio mais recente do Brasil

12) Comprovante de Endereço atualizado (conta de água, luz, telefone)

13) Cópia do Cartão de Visitas (ou crachá)

14) Biografia Profissional* ( Com detalhes do que a empresa faz e o que você faz na empresa, mesmo que

seja o dono da empresa)

15) Autorização de débito da avaliação do imóvel solicitada pelo banco*

Favor copiar a Mariane: mariane@flowamerica.com em todos os emails. 

Modelos enviados por mim 

Todos os documentos devem ser entregues via e-mail e devem estar completos, com todas as páginas e em PDF 



Trabalhamos como intermediadores entre o cliente e o banco, 
buscando sempre defender os direitos e necessidades do cliente 

NOSSOS SERVIÇOS INCLUEM: 

- Auxiliar o cliente a obter os juros e valores de entrada mais baixos possíveis.

- Satisfazer documentos requeridos pelo banco através de uma constante comunicação com eles.

- Analisar documentos recebidos pelo cliente e prepará-los para que o banco receba um arquivo
completo para rápido processamento do financiamento.

- Comunicarmos com o cliente em todo o tempo para informá-lo sobre documentos requeridos pelo
banco.

- Comunicarmos constantemente com o cartório para envio de documentos requeridos por eles.

- Supervisionar do começo ao fim do processo de financiamento para assegurar controle de qualidade
até o dia do fechamento.

- Auxiliamos com traduções dos documentos, sem custo adicional, além de enviarmos cartas modelo para
que tenhamos todas as informações necessárias em cada documento.

CUSTOS E VALORES: 

Closing Costs - Custo geral inclui: Taxas do cartório, IPTU, Impostos, Custas do Banco, Alguns meses de 
Condomínio, Taxas de Transferências, entre outros e fica em torno de 5% a 7%. 

O pagamento para a Flow America é feito pelo banco. A Title Company (Cartório) nos envia o pagamento 
após o fechamento e nossos valores já estão incluídos nos 5% a 7% de custo geral do processo. 
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