
CERTIFIED INTERNATIONAL PROPERTY SPECIALIST Negócios Imobiliários Internacionais 



O QUE É CIPS?

A sigla CIPS significa Certified International Property

Specialist (Especialista em Negócios Imobiliários 

Internacionais).

Ela uma das mais importantes Certificações Internacionais da 

NAR - National Association of Realtors®, a maior organização 

de corretores de imóveis do mundo, com sede nos EUA.

COMO OBTÊ-LA?

A certificação CIPS é obtida após concluir o treinamento que 

prepara o corretor e o habilita a se credenciar junto à NAR -

National Association of Realtors®

PÚBLICO-ALVO

Corretores de Imóveis, Arquitetos, Advogados especializados 

em mercado imobiliário e profissionais atuantes no mercado 

imobiliário e seus desdobramentos como comunicadores e 

profissionais de marketing e publicidade imobiliária.
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Global Real Estate: Mercados Locais - O curso oferece uma visão geral 

do ambiente imobiliário globais, incluindo fluxo de capitais, moedas 

estrangeiras, regulamentações governamentais e culturais. Temas também 

a serem discutidos: corretagem global, networking, marketing e práticas de 

vendas.

Europa Global Real Estate - Fornece informações sobre como trabalhar 

com clientes na Europa Ocidental e Central.  A União Européia e seu 

impacto no mercado imobiliário internacional ao longo dos anos. 

Tendências imobiliárias econômicas, networking e criação de relações em 

negócios.

Américas Global Real Estate - Informações práticas para profissionais 

que atuam com investidores no Caribe, Américas (Norte, Central e Sul).  

Influências históricas e culturais, relações regionais e oportunidades de 

investimento são cobertas juntamente com um foco especial no México.

Ásia / Pacífico Global Real Estate - Abrange práticas do setor imobiliário 

na Ásia e no Pacífico, com ênfase em influências culturais, tendências 

econômicas e avaliação de oportunidades de investimentos. Um capítulo 

específico será incluído sobre como trabalhar com investidores japoneses

Negócios Imobiliários nos EUA – O curso fornece aos profissionais 

imobiliários internacionais o conhecimento do papel do setor imobiliário na 

economia e na sociedade dos EUA, incluindo informações sobre os 

requisitos, regulamentos e legislações associadas ao trabalho como um 

corretor imobiliário nos EUA e competências para facilitar transações 

imobiliárias no mercado dos EUA..P
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O treinamento para obter a 

Certificação CIPS, 

Certified International

Property Specialist, 

se concentra em cinco cursos 

internacionais e permite que os 

alunos concluam 

o programa educacional 

em uma semana. 



Formação em Marketing e Publicidade.

Gestão e NETWORKING 

Liderança ATENDIMENTO Internacional Posicionamento 

NEGOCIAÇÃO Marketing Pessoal 

Certificação Excellence da Universidade Católica Portuguesa 

(PUC Lisboa) em Comunicação, Influência e Intra

empreendedorismo. 

Empresária, Palestrante e Formadora (com presença 

Internacional), com larga experiência nas áreas de Formação, 

Comunicação e Gestão Comercial, Corretora Imobiliária com +18 

anos de experiência no mercado imobiliário. 

Embaixadora Re/Max Brasil Embaixadora da Re/Max Europa 

Realtors® e CIPS Certified International Property Specialist

(NAR) 

Formadora em Portugal, creditada pela NAR para o curso CIPS 

(Certified International Property Specialist) 
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Eliane Ribeiro –

Realtor® e CIPS (Certified

International Property

Specialist (NAR)
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Engenheiro, Advogado, Corretor de Imóveis. 

Vice Presidente de Avaliação Imobiliária do 

COFECI

Presidente da CILA (2018) – Confederación

Inmobiliaria Latino-Americana
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Luiz Fernando Barcellos

CIPS e IRM pela NAR –

National Association of Realtors® 
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Profissional do setor imobiliário Internacional, com mais de 25 anos de 

experiência em Marketing Global, Desenvolvimento de Marcas, 

Treinamento e Liderança Executiva e Vendas Estratégica.

Recebeu, entre outros, o prêmio de Excelência dado pela presidência da 

NAR – National Association of Realtors®  e Instrutor do Ano da NAR, 2011 

e 2003;

Foi diretora da Faculdade CIPS (Certify International Property Specialist), 

da NAR

Recebeu Certificado de Liderança Executiva pela Universidade de 

CORNELL, USA

Instrutora Sênior dos CIPS em Buenos Aires, Manila e Roma, Dubai; São 

Paulo; Bangkok, Tailândia; Sofia, Bulgária, Dublin, Irlanda; Barcelona, 

Madri, Espanha; Lisboa, Portugal: Espanha; DF, Puerto Peñasco, México; 

Roma, Itália; Colômbia e USA.

Consultora global sênior do COFECI.IN
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Aida Turbow

GRI, CIPS, TRC, CDEi™ -

NAR – National Association of

Realtors® 



Como um profissional designado CIPS (Certified International Property 

Specialist) você poderá fazer parte de uma rede de 4mil+ profissionais do 

mercado imobiliário internacional ao redor do mundo através da parceria 

institucional entre o Sistema Cofeci e a NAR – National Association of 

Realtors® detentora do curso e da marca CIPS.

Estes parceiros de referência, com formação especializada em negócios 

imobiliários internacionais, poderão ajudá-lo a fazer negócios em mais de 

80 países.  

E ainda, os graduados no Instituto CIPS serão indivíduos com experiência 

prática em questões essenciais do mercado imobiliário global, tais como: 

moedas estrangeiras e questões cambiais, relações interculturais, 

condições regionais do mercado, desempenho de investimentos, 

questões fiscais, tributárias e muito mais.

A obtenção da certificação permitirá aos profissionais a realização de 

negócios fora de seu país porém, em parceria com corretores licenciados 

em seus países de origem. Lembrando que a atuação em cada país 

sempre estará sujeita à legislação local.

VANTAGENS & BENEFÍCIOS

São as suas Decisões e não suas 
Condições que determinam o seu destino 
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“O CIPS me deu elementos concretos e realistas para atender clientes internacionais que buscam imóveis no 
Brasil. Luis Deak, CIPS 2015 – São Paulo/SP

“O CIPS nos torna corretores visionários, nos coloca em um patamar diferente, ampliando de forma global o 
networking e a parceria entre os melhores corretores do Brasil e do Mundo. Certamente uma certificação que 
otimiza tempo e fideliza negócios nessa nova era digital”  Livia Miranda – CIPS 2016 – Mossoro/ RN

“É impressionante como se torna mais plano o mundo para um CIPS. As fronteiras 
passam a ser apenas marcos geográficos, as conexões passam a ser de fato reais e globais. O corpo 

de mestres instrutores é um capítulo à parte, são verdadeiros Gurus do Mercado imobiliário 
Internacional.” Leirson Cunha – CIPS 2018 – Belo Horizonte/MG        

“O CIPS foi um divisor de águas na minha vida profissional. Através das ministrações, pude compreender 
com mais clareza todos os processos das negociações internacionais, além de conhecer muitos outros 

profissionais do Brasil e do mundo.  Benedito Baruch, CIPS 2016 – Manaus/AM – Orlando/FL
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“O CIPS é a maior certificação para o corretor de imóveis, momento único, é o ápice para o corretor iniciar a carreira 
internacional. No momento em que você se torna um CIPS você agrega a força de uma marca consolidada há mais de 100 
anos permitindo a troca de experiências com corretores em mais de 90 países. Joao Araújo, CIPS 2017 – Campo Grande, MS



INFORMAÇÕES

QUANDO: 24 a 27 de Maio 2020

HORÁRIO

Todos os dias: das 09h às 18h – com 2 intervalos de Coffee break e +1h para almoço

LOCAL

Hotel Recanto Cataratas CONVENTION  

Foz do Iguacu, PR -

INVESTIMENTO

R$ 2.500,00 Reais – (este valor pode ser parcelado em até 4x no cartão de crédito)

MAIS INFORMAÇÕES:

+55.41.996 762 197  Lúcia Wanderley  cips@cofeci.gov.br

mailto:cips@cofeci.gov.br




“O CIPS é um dos raros 
treinamentos internacionais 

que prepara o corretor de 
imóveis 

para ingressar no mercado 
imobiliário internacional



INSCREVA-SE! 

www.imovelglobal.com.br/treinamento

O formulário de inscrição 

está disponível no portal 

IMÓVEL GLOBAL ou

AQUI

http://bit.ly/2TBrPlw

