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A cidade do Rio de Janeiro vai sediar a primeira Conferência
Internacional de Corretoras de Imóveis no Brasil, nos dias 30
e 31 de março próximo.

ENCONTRO DE CORRETORAS GLOBAIS

O

evento, que conta com apoio do CRECI-RJ, é uma realização
do Sistema COFECI –Conselho Federal dos Corretores de
Imóveis, através de sua diretoria para assuntos da mulher. O
encontro acontecerá no auditório do CRECI-RJ, nos dias 30 e 31 de
março, e terá como foco a interação entre a mulher corretora de
imóveis com o mercado global.

a exemplo da empresária e corretora Sra. Izabel Maestrelli ﬁliada ao
CRECI-PR. Isto denota que a valorização da mulher deixou de ser
apenas uma questão institucional e passou a ser de forte importância

mercadológica. Portanto a realização do Encontro Corretora Global
objetiva um intercâmbio entre as corretoras mundiais para que juntas
troquem suas experiências, discutam os desaﬁos do mercado e
passem
a interagir em parcerias. Aﬁnal o mercado não exige gênero,
Presença Internacional
mas sim capacidade, comprometimento e ética, e a mulher corretora
Corretoras de imóveis de várias cidades do mundo foram convidadas está inserida neste mercado.
a participar deste Encontro, sendo que proﬁssionais dos EUA,
aﬁliadas à NAR – National Association of Realtors já conﬁrmaram
Apoio Internacional
presença, também já existem presençasconﬁrmadas de
proﬁssionais latino-americanas por meio da CILA Confederacion O evento conta com o apoio institucional de entidades como WCR –
Inmobiliaria Latinoamericana além, é claro, das corretoras de Women`s Council of Realtors, USA, (Conselho da Mulher Corretora,
imóveis de todo o Brasil.
dos Estados Unidos da América), LatamCILA, especialista em
planejamento educacional para o mercado imobiliário da América
A importância da corretora de imóveis para o mercado Latina e LENNAR, empresa líder em construção de casas comsede na
Flórida, EUA, e presença em vários mercados internacionais.
imobiliário global
Há muito que a mulher corretora de imóveis deixou de ser uma Participe!
coadjuvante dentro do mercado. Hoje ela já representa quase 50%
dos proﬁssionais atuantes no Brasil e sua inﬂuência dentro do Serviço
mercado é muito signiﬁcativa.
1º Encontro de Corretoras Globais.
Por isso o Sistema COFECI-CRECI possui hoje uma diretoria Dias: 30 e 31 de março 2016 – Rio de Janeiro – RJ
exclusiva para assuntos da mulher, tendo a Sra. Maria de Fátima Horário: 09h às 12h
Sobral como Vice Presidente adjunta da integração feminina e Informações e Inscrições:
Conselheira Federal, apoiada por várias corretoras que executam evento@cofeci.gov.br
trabalhos similares para o CRECI da sua região,
http://www.latamcila.com/encontro.html
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