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Palavra do Diretor
O MERCADO IMOBILIÁRIO VAI MUITO BEM,OBRIGADO!
Quando escrevo o título acima estou realmente convencido disso.
Quando fomos surpreendidos por esta triste realidade da pandemia que
assolou o mundo no ano de 2020 e permanece em 2021, pensei que o
mercado imobiliário iria sofrer muito e que a classe de corretores de
imóveis iria viver dias muito difíceis. E no inicio foi assim, pois em março
e abril de 2020 o mercado imobiliário ficou estagnado, principalmente no
segmento de vendas.
Mas, com as mudanças no cenário econômico e financeiro, principalmente com a queda da Selic
para 2% ao ano, o dinheiro investido no mercado financeiro, passou a ser remunerado com taxas
abaixo da inflação e as pessoas que acreditavam, que aplicar seu dinheiro no banco, era melhor do
aplicar em imóveis, mudaram rapidamente de opinião, trazendo um novo público interessado no
mercado imobiliário. Ficou fácil perceber que uma aplicação rendendo algo em torno de 0,15% ao
mês, perdia fácil para um percentual de 0,4% ao mês, que é o resultado do aluguel de um imóvel
bem escolhido, sem contar a valorização do próprio imóvel a médio e longo prazo. Podemos tomar
como exemplo a aquisição de um imóvel quarto e sala moderno e com infraestrutura, além de ter
uma taxa de condomínio baixa. Um imóvel como esse, pode ser comprado por R$ 300.000,00 e ser
alugado por R$ 1.200,00 fora taxas. Se fizermos um investimento no mercado financeiro esse valor
de R$ 300.000,00 vai render algo em torno de R$ 450,00 ao mês, sem contar que o capital investido
não se valoriza, ao contrário do imóvel. Por outro lado, a queda da Selic estimulou os bancos a
baixarem as taxas de financiamento para compra de imóveis, que chegaram a cair 2 pontos
percentuais ou mais, situado a taxa de juros de financiamento em torno de 6,5% ao ano, fator que
trouxe ao mercado uma massa de consumidores que não poderia tomar o financiamento antes,
fazendo com o que o mercado imobiliário passasse a viver um clima de certa euforia. Dessa forma,
é cada dia mais fácil afirmar que o mercado imobiliário vai muito bem.
O que nós, corretores de imóveis, podemos fazer para aproveitar esse momento tão especial do
mercado? É claro, que o fato do mercado estar aquecido não significa que todos que estão nele
tenham sucesso. Para isso, é absolutamente necessário que todos nós tenhamos que buscar
incessantemente, a atualização, o conhecimento, a visão de um mercado que mudou. Temos que
entender que o cliente de hoje é muito diferente do cliente de ontem, pois ele está muito mais
exigente e nos cobra eficiência e conhecimento. Nunca fomos tão exigidos em toda a história da
profissão e por conta disso se faz necessário entender, qual a melhor forma de fazer o nosso cliente
viver uma experiência positiva. Além da tecnologia, que já é uma exigência que há muito se
configurou como item indispensável ao profissional de corretagem, é fundamental que possamos
entender melhor o nosso cliente e só conseguiremos isso nos capacitando dia a dia, buscando as
ferramentas adequadas ao novo mercado, pensando no futuro.
Boa sorte!
Noel Silva – CRECI-BA 4291 - Diretor de Comunicacão

SEU REPRESENTANTE NO INTERIOR
SÃO CORRETORES DE IMÓVEIS E ATUAM SEM REMUNERAÇÃO.

Joilson Nunes

Ariosvaldo Antunes

CRECI-BA 3321
1ª REGIONAL
Feira de Santana

CRECI-BA 6611
2ª REGIONAL
Vitória da Conquista

"Honrado em representar o CRECI
na minha Região.
Eu tenho
Orgulho de ser Corretor de
Imoveis!"

"Como Delegado do CRECI, eu
posso ajudar os meus colegas a
alcançarem os seus objetivos, que
são do interesse de toda
comunidade."

Sávio Roberto

CRECI-BA 18.499
3ª REGIONAL
Barreiras
"Ser representante do CRECI é
uma grande responsabilidade e
uma honra, tratando com
seriedade todos os assuntos e
direitos, em benefício do corretor
de imóveis."

Nilton Borges

Wellington Carvalho

Léia Marta

CRECI-BA 8532
4ª REGIONAL

CRECI-BA 5100
5ª REGIONAL

Porto seguro

CRECI-BA 14.873
6ª REGIONAL
Teixeira de freitas

"Para mim, é realmente
uma
honra muito grande, ser o
Delegado representante do CRECI,
na 5a Delegacia Regional do estado
da Bahia ."

"Estar delegada é ser um elo
de confiança e aproximação
da relação entre corretores e
diretoria,
intensificando
a
credibilidade da profissão".

Itabuna

"Quando fui indicado para
assumir a Delegacia do CRECI,
sabia do grande desafio que teria
pela frente. Abracei a missão
com muita dedicação e coragem,
para defender nossa classe."

DELEGADOS REGIONAIS DO CRECI-BA

Delegados Regionais
Paulo Henrique

CRECI-BA 5100
7ª REGIONAL
Juazeiro

Geraldo Carvalho

CRECI-BA 5558
8ª REGIONAL
Ilhéus

Jelzi Jane

CRECI-BA 6068
9ª REGIONAL
Alagoinhas

"Tenho muito orgulho de ser
Corretor de Imóveis, por isso
aceitei ser o Delegado do CRECI.
Vivo mais de perto, as dificuldades
que a nossa classe enfrenta."

"Sou muito honrada por ser a
primeira mulher corretora de
imóveis e a primeira delegada
do Creci, na minha cidade,
contribuindo para a valorização
da profissão e por mais
segurança imobiliária."

Francisco Moura

Francisco Pereira

CRECI-BA 12-588
10ª REGIONAL
Santo Antônio de Jesus

CRECI-BA 8667
11ª REGIONAL
Lauro de Freitas

CRECI-BA 16291
12ª REGIONAL
Luis Eduardo Magalhães

"Tenho a honra de ser o elo de
ligação entre o conselho, os
corretores de imóveis e a
sociedade, representando nossa
classe e valorizando o exercício
legal da profissão."

"Sinto-me honrado e orgulhoso
com esta função pois, com muita
satisfação, exerço o meu papel,
sempre buscando melhorias para a
categoria dos Corretores de
Imóveis".

"Um trabalho em prol de um
mercado mais seguro, fazendo
cumprir as leis que regem a
profissão, com transparência e
segurança
,
trazendo
credibilidade e respeito para a
nossa classe.”

Representar o CRECI, é defender
e orientar os nossos colegas na
realização dos sonhos de nossos
clientes.”

Fábio Braga

CONSULTE O ENDEREÇO E TELEFONE DAS DELEGACIAS EM NOSSO SITE

BAHIA TEM 315 NOVOS CORRETORES DE IMÓVEIS EM 2021!
Cinco cerimônias de Entrega de Carteiras, do CRECI BAHIA
agitaram a telinha da internet, em “meetings” repletos de
janelinhas, preenchidas por formandos que entraram para o
mercado imobiliário, até agora, neste ano de 2021, para
fortalecer a profissão de Corretor de Imóveis. Registramos
cerca de 315 novos Corretores de Imóveis habilitados para o
exercício da profissão.
Este fato decorre do inédito cenário conflagrado pela
epidemia do corona vírus , que trouxe uma ressignificação
para o conceito de residência. O aquecimento do mercado
imobiliário foi logo percebido por pessoas que perderam suas
profissões e tiveram que se reinventar dentro do mercado
profissional.
Os Cursos de Técnico em Transações Imobiliárias e os Cursos
de Graduação Tecnológica em Negócios Imobiliários
aumentaram sua demanda e a carreira de Corretor de
Imóveis tem se destacado no cenário profissional, dentre
poucas que não foram abaladas pelo isolamento social.
Estes eventos online têm surpreendido a todos! "Nunca
imaginaríamos que uma reunião online, emocionasse tanto
ou mais que uma presencial” disse o Presidente Samuel
Prado, que faz questão de estar presente, em todas as
Entregas de Carteiras.

BAHIA OCUPOU 2º LUGAR EM INSCRIÇÕES NO SABER IMOBILIÁRIO!

CRECI-BA

2º Lugar em número
de participantes

Inscritos
1.229
Samuel Prado
Presidente CRECI-BA

A segunda edição do mega evento online e 100% gratuito, Saber
Imobiliário, neste ano de 2021, contou com mais de 11 mil inscritos
para os dias 03 a 06 de Maio, com o Estado da Bahia em segundo
lugar nas inscrições, perfazendo o total de mais de 1200 baianos
inscritos. Com o tema: Comunicação no Empreendedorismo
Imobiliário, o evento foi realizado pelo sistema COFECI CRECI, com
apoio do SEBRAE, e patrocínio do Homer Parcerias e iGlobal, o
Saber Imobiliário foi, como sempre, dirigido a Corretores e
empresários do setor que buscam o aperfeiçoamento de seus
conhecimentos sobre o mercado. Grandes nomes da área de
comunicação empresarial dividiram seus conhecimentos e
experiências, de forma gratuita com os participantes. Os
palestrantes foram: Eduardo Ferraz, Guilherme Amaral, Marcos
Piangers e Mara Behlau.

AGENDA LEGISLATIVA DOS CORRETORES DE IMÓVEIS 2021
O Sistema Cofeci-Creci vem trabalhando, há muito tempo,
pela sensibilização dos órgãos públicos quanto à
importância do papel dos corretores de imóveis no
desenvolvimento econômico, social e político brasileiro, e
pela representação ética e democrática de seus inscritos.
A Lei nº 6.530, de 12 de maio de 1978, que regulamenta a
profissão dos corretores de imóveis, completou 40 anos em
2018, com apenas uma pequena alteração introduzida pela
Lei nº 10.795/2003. É preciso atualizá-la!
Por isso o Cofeci criou a Comissão de Apoio Parlamentar, cujo objetivo principal é
aperfeiçoar a Lei nº 6530/1978. No ano de 2015, foi lançada a Frente Parlamentar em
Apoio ao Mercado Imobiliário. Estreitar o relacionamento do segmento com os
governantes é o meio mais eficaz de gerar visibilidade, evidenciando a imimportância da
categoria. Dessa forma, o Sistema Cofeci-Creci acredita na Frente Parlamentar Mista em
Apoio ao Mercado Imobiliário como veículo fundamental para dar voz ao marcado
imobiliário e aos corretores diante das instâncias representativas oficiais.
Acompanhem as publicações e fiquem por dentro de tudo!

