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OpiniãO
Novos rumos para o 
crédito imobiliário 

impulsionam  
o setor

A semana foi marcada 
por diversas notícias 
positivas para o 
mercado e para o 
crédito imobiliário. 

As medidas anuncia-
das pelo Governo 
Federal deixam claro 

a importância da habitação 
para a geração de emprego e 
renda no país, mas também 
seu papel transformador na 
vida de milhões de pessoas 
que sonham com a conquis-
ta da casa própria. A cons-
trução civil foi reconhecida 
como um importante aliado 
para minimizar os impactos 
econômicos causado pela 
pandemia. 

Os resultados mostraram 
o mérito do setor: o nível de 
empregos na área subiu e 
hoje soma 7% do total, o que 
representa 5,9 milhões de 
brasileiros, segundo dados 
da Pnad, um contingente 
expressivo de trabalhadores 
fazendo habitação, uma 
ação de impacto social im-
portantíssima para a socie-
dade. O PIB da Construção 
Civil,  subiu 2,7% no se-
gundo trimestre, puxando 
a elevação do PIB nacional, 
reforçando a importância 
do setor para a economia 
brasileira. 

O programa habitacio-
nal Casa Verde e Amarela 
(CVA), que já beneficiou 
cerca de 1 milhão de famílias 
desde 2019, teve seu últi-
mo ajuste em 2017, sendo 
que depois disso, só foram 
feitos ajustes pontuais. 
Acertadamente, o Conselho 
Curador do FGTS calibrou 
os parâmetros do programa. 
Com isso, foram adequados 
os limites máximos opera-
cionais do FGTS em 10% 
para empreendimentos 
dentro de capitais e regiões 
metropolitanas, 15% para 
cidades com 50 mil e 100 
mil habitantes, e 10% para 
as localidades entre 20 mil 
e 50 mil habitantes. 

Houve, ainda, uma reade-
quação na curva de subsí-
dios, com valor máximo de 
R$ 47,5 mil para os grupos 
de renda familiar mais baixa; 
e redução temporária em 
0,5% ao ano na taxa de juros 
para as pessoas físicas com 
renda de R$4 mil a R$ 7 mil 
(faixa 3 do CVA). Também 
foi disponibilizado um au-
mento de 0,25% do subsídio 
concedido para diminuir o 
valor das prestações para 
os mutuários com renda 
familiar mensal de até R$ 2 
mil, enquadrados no grupo 
1 (correspondente à antiga 
faixa 2 do Minha Casa, Mi-
nha Vida). 

Os avanços no programa 
foram muito importantes 
para atender a população de 
baixa renda - até mesmo por 
conta do déficit habitacional 
brasileiro que hoje gira em 
torno de 7,8 milhões de mo-
radias -, e tudo indica que 
o programa será incremen-
tado nos próximos anos, à 
medida em que o Governo 
anuncia que o orçamento 
do CVA será ampliado de R$ 
56 bilhões em 2021 para R$ 
61 bi em 2022, R$ 64 bi em 

2023 e R$ 67 bi em 2024. 
Para uma família de bai-

xa renda, que, em grande 
parte das vezes, vive em um 
ambiente cheio de precarie-
dades, essa mudança pode 
significar uma oportunidade 
para darem um salto na vida, 
um panorama novo que 
permitirá à família dormir 
sob um teto seguro, ter 
acesso a saneamento básico 
e todas as garantias de uma 
vida digna. Para o segmen-
to Sistema Brasileiro de 
Poupança e Empréstimo, 
a Caixa trouxe novidades e 
baixou o spread de 3,35% 
para 2,95%, somadas à re-
muneração da poupança, o 
que representa uma queda 
de 0,4 pp, segundo o banco. 

O movimento é muito 
importante diante da subida 
da Selic e mostra o com-
promisso do Banco com a 
habitação e seu importante 
papel na sociedade. Além 
disso, sempre batemos nes-
ta tecla e vamos continuar 
enfatizando a relevância dos 
juros se manterem abaixo 
de dois dígitos, o que permi-
te que mais famílias acessem 
o financiamento imobiliário. 
Com a redução adotada pela 
Instituição, o mercado pode 
encontrar um equilíbrio 
diante da movimentação de 
bancos privados que estão 
buscando uma readequação 
das taxas. 

Medidas como a adotada 
pela Caixa vão de encontro 
à realidade vista em muitos 
países desenvolvidos, que 
mantém taxas de financia-
mento imobiliário em bai-
xos patamares e mercados 
aquecidos. Para se ter uma 
ideia, a Numbeo, maior base 
de dados colaborativa sobre 
condições de vida em cida-
des e países, informa que o 
Brasil ocupa a 76ª posição 
em um levantamento so-
bre os valores de taxas de 
financiamento imobiliário 
pelo mundo. Na Finlândia, 
primeiro lugar na lista, a 
taxa é 1,4% ao ano. Nos 
EUA, 37º colocado, a taxa 
anual é 3,99%. 

Para os compradores, em 
particular, manter os juros 
do crédito imobiliário em 
baixo patamar é a garantia 
do acesso ao imóvel. Em 
média, cada 1% ponto 
percentual de queda na 
taxa equivale em uma re-
dução de 9% no valor da 
parcela do financiamento. 
Graças à diminuição dos 
juros do financiamento nos 
últimos quatro anos é que 
uma pessoa, com a mesma 
renda ajustada pela infla-
ção, consegue comprar um 
imóvel maior em função das 
melhorias nas condições de 
financiamento. 

O mercado imobiliário 
está crescendo em opções 
de produtos, condições de 
pagamento e competitivi-
dade no setor. Fornecer 
condições de crédito aces-
síveis à população é um 
passo fundamental para a 
consolidação do sonho de 
uma moradia digna e segura 
para todos. 

(*) - É Presidente da ABRAINC 
- Associação Brasileira de 

Incorporadoras Imobiliárias.

Luiz França (*)

News@TI
Great Place to Work (GPTW), as vagas são para a modalidade home 
office e estão abertas, também, para pessoas com deficiência (PCD).  
Na Sensedia, multinacional brasileira de tecnologia e inovação, estão 
disponíveis 60 vagas, a maior parte para profissionais da área de tec-
nologia, que poderão atuar em consultoria, engenharia de produtos, 
suporte e operações. Mas a empresa também está em busca de talentos 
para as áreas administrativa, recursos humanos, vendas e marketing, 
e o modelo de trabalho pode ser full home office  (https://br.sensedia.
com/sensedia-career#Carrers).

Guardicore faz parceria com a Fortinet 

@A Guardicore anuncia uma nova integração tecnológica como 
parte da parceria Fabric Ready com a Fortinet, possibilitando aos 

times de segurança simplificar a adoção da arquitetura Zero Trust – o 
que irá estimular a inovação em ambientes híbridos e dinâmicos. A 
poderosa combinação da plataforma de segurança Guardicore Centra 
com a tecnologia Fabric Connector da Fortinet permite às organizações 
sincronizar, em ambientes híbridos, a aplicação de políticas granu-
lares de segmentação com mudanças operacionais. Essa integração 
também possibilita aplicar a firewalls controles baseados em políticas 
com inspeção de tráfego leste-oeste, utilizando a rotulagem unificada 
e soluções de gerenciamento de ativos para aplicações internas. Isso 
garante que controles de acesso sejam aplicados tanto ao tráfego 
norte-sul, no perímetro do ambiente, como ao tráfego interno, que se 
move lateralmente. O resultado é uma camada de segurança unificada, 
consistente e sempre atualizada (https://pt.guardicore.com/).

Sono Quality anuncia a abertura de mais de 
110 vagas

@A Sono Quality, empresa líder em venda de colchões tecnológicos 
no Brasil, está expandindo seu quadro de colaboradores e abre 

processo seletivo para 110 vagas em diversas áreas de atuação. As va-
gas de Assistente de Vendas (Ativo, Receptivo e Televendas), Gerente 
de Marketing, Supervisor de Call Center, Analista de e-commerce, 
Assistente de Cobrança, Coordenador de SAC e Analista de Plane-
jamento são para trabalhar na sede da empresa, localizada em São 
Bernardo do Campo. "Um dos principais compromissos da empresa 
com os colaboradores é o investimento na capacitação profissional e a 
valorização pessoal de cada um. E, a cada ano, aumentamos o número 
de contratações, em comparação aos anos anteriores. Isso mostra que 
as ações desenvolvidas pela empresa estão gerando resultados posi-
tivos", destaca o CEO da Sono Quality, Ricardo Eloi.Para concorrer a 
qualquer uma das oportunidades, é necessário enviar currículo para 
recrutamento@sonoquality.com.br.

Empresas de tecnologia de Campinas 
oferecem 115 vagas para efetivos e 
estagiários de todo o Brasil 

@As empresas de tecnologia Sensedia, Icaro Tech e Sofist, sediadas 
em Campinas, oferecem, no total, 115 vagas de trabalho e estágio 

para todo o Brasil. As três empresas são certificadas pelo Instituto 

ricardosouza@netjen.com.br

Votada no último dia 13 no Su-
premo Tribunal Federal (STF), 
a ADI foi considerada procedente 

e aprovada com votos do relator Luiz 
Roberto Barroso e mais seis ministros. 
O caso recente ilustra uma situação 
de constrangimento à atividade, mas 
que não é nova. No Carf (Conselho 
Administrativo de Recursos Fiscais), 
contadores também já foram incluídos 
em autos de infrações porque os con-
tribuintes fiscalizados alegaram terem 
seguido orientação dos profissionais. 

Mais uma vez, os contadores foram 
absolvidos com a afirmação dos con-
selheiros do órgão de que eventual 
responsabilização, em razão de preju-
ízos, deve ser discutida no campo das 
relações contratuais entre empresa e 
prestadores de serviço. Os exemplos 
revelam alguns dos percalços na reali-
dade interna da categoria, porém pouco 
visível para a sociedade e os setores 
econômicos. 

Externamente, os desafios dos con-
tadores também são múltiplos, em um 
cenário potencializado pelos impactos 
da pandemia e as constantes mudan-
ças das legislações fiscais e tributárias 
para minimizar impactos econômicos 
nas empresas, principalmente as de 
pequeno e médio porte. Apenas na 
gestão de folha de pagamento, por 
exemplo, diversas medidas provisórias 
foram aprovadas como a proeminente 
MP 936/20.

“A consultoria contábil não se restrin-
ge apenas ao cumprimento das obriga-
ções, mas está diretamente interligada 
à gestão empresarial. O contador lida, 
cada vez mais, em um cenário com-
plexo para o qual é preciso, além de 
conhecimento técnico, capacidade de 
atualização permanente para orientar 
os empresários em tomadas de decisão 
melhores e mais rápidas”, explica João 
Muniz Leite, Diretor Executivo da JML 
Contábil, escritório com mais de trinta 
anos de mercado com sedes em São 
Paulo e Campinas.

Se antes os profissionais já precisa-
vam lidar com uma intrincada malha 
de regras tributárias e fiscais, desde 
março de 2020, com a pandemia, fo-
ram forçados a se desdobrarem ainda 
mais para acompanhar as constantes 
mudanças - às vezes temporárias, às 
vezes permanentes. Acabaram se tor-
nando ainda mais relevantes para os 
negócios durante a crise: sugerir ações 
de redução de custos, projetar despesas 
e receitas, estabelecer prioridades de 
pagamentos de tributos e renegociação 

22 de setembro – Dia do Contador

Como contadores reinventaram sua 
importância para as empresas na pandemia
O Conselho Regional de Contabilidade de Goiás (CRC/GO) conseguiu apoio no Senado para impetrar uma Ação Direta 
de Inconstitucionalidade (ADI) contra uma lei do estado que responsabilizava solidariamente e incluía o contador nas 
execuções fiscais movidas contra seus clientes, em casos de ações ou omissões para suposta infração à legislação 
tributária. Na prática, a responsabilização de um profissional perante atos dolosos cometidos por terceiros. 

de prazos entre outras decisões estraté-
gicas para a sobrevivência empresarial. 

Outro reflexo do mercado, conforme a 
Covid-19 foi abatendo empresas menos 
estruturadas, é o maior volume de fusões 
e aquisições. “O valuation de empresas 
sem mais energia para competir fica 
bastante reduzido e a oportunidade de 
aquisição de um negócio que está em 
dificuldades se tornou uma possibilidade 
real para mais empresas, com o benefí-
cio de agregar ativos, clientes, pessoal 
e potencial de crescimento extras para 
quem adquire”, analisa João Leite. Para 
isso, a abordagem do consultor contábil 
no processo de análise é o fiel da balança.

Tal qual todas as áreas, os escritórios 
contábeis sofreram com o aumento 
da inadimplência. Na medida em que 
o faturamento das empresas caiu, o 
descumprimento das obrigações com 
fornecedores, entre eles o contador, 
cresceu. “Todo mundo, seja pessoa 
física ou jurídica, precisou negociar e 
uma parte realmente deixa de cumprir 
os compromissos. 

Contudo, seguramos até onde for pos-
sível para que a empresa consiga tempo 
para retomar as atividades e o faturamen-
to. Precisamos suportar mais essa pressão 
e nos manter como parceiros, apostando 
no compromisso do cliente em quitar os 

débitos adiante”, explica Leite. De outro 
lado, para os contadores mais experientes 
e estruturados a crise ampliou a deman-
da. Movidos pela tentativa de reverter 
o quadro negativo, muitos empresários 
buscam no suporte contábil especializado 
soluções para questões como o controle 
de fluxo de caixa, gestão de custos e 
planejamento tributário. 

Um termômetro é o aumento na busca 
das empresas por profissionais inter-
nos mais capacitados – e que fazem a 
interface com os contadores na rotina 
da gestão. Segundo levantamento da 
agência de recrutamento PageGroup, 
a busca por especialistas em finanças, 
especialmente com viés contábil, au-
mentou 50% no primeiro quadrimestre 
de 2021, em relação ao mesmo período 
do ano passado. 

A pesquisa aponta, ainda, que a alta 
demanda veio, principalmente, de 
empresas dos setores farmacêutico, 
agropecuário, infraestrutura, telecom 
e construção. “Eu acredito que até o 
dia 22 de setembro de 2022, no Dia 
do Contador do ano que vem, vamos 
vivenciar ainda algumas mudanças 
importantes na rotina e no posiciona-
mento da nossa atuação no mercado. O 
pós-pandemia ainda está engatinhando 
e acho que teremos algumas missões 
importantes, uma delas é a adequação 
à LGPD”, analisa João Leite.

Ele lembra que o contador lida com 
diversas informações, dados de pessoas 
e clientes e, embora a atenção com a 
confidencialidade e segurança dos da-
dos sempre tenha sido uma premissa 
da profissão, a nova legislação traz 
outra conotação para a privacidade 
de dados, especialmente em relação 
ao consentimento dos clientes para 
o armazenamento das informações. 
- Fonte e outras informações: (www.
jmlcontabil.com.br).
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Se antes os profissionais já 
precisavam lidar com uma 
intrincada malha de regras 
tributárias e fiscais, desde março 
de 2020, com a pandemia, foram 
forçados a se desdobrarem 
ainda mais para acompanhar 
as constantes mudanças - às 
vezes temporárias, às vezes 
permanentes. 


