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EDITORIAL

Por Sérgio Sobral, Presidente do Creci- SE

Momento de inovação no Sistema Cofeci Creci

1) Como o Sr vê esse momento de inovação no sistema Cofeci Creci?

"Hoje em dia o mercado imobiliário tem que inovar; todos os segmentos estão
inovando. Basta ver em

termos de tecnologia, novos lançamentos de produtos e serviços tornando o
mercado imobiliário muito dinâmico. Então nós, corretores de imóveis temos de
ter um acesso rápido às informações e esse acesso, o Sistema COFECI Creci
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está implementando, a cada dia.

Agora, por exemplo, nós teremos a carteira digital e serviços digitais também na
área de fiscalização, até nas eleições, este foi o primeiro Conselho com eleições
on-line. O Sistema Cofeci Creci está fazendo a diferença no mundo digital.

2) E como os corretores de imóveis devem se preparar para melhor
aproveitamento dessas tecnologias que o COFECI está implantando

O corretor tem que absorver essa tecnologia da melhor maneira possível. O
mercado imobiliário é muito dinâmico e nós temos de dinamizar cada vez mais.
No CRECI-SE por exemplo estamos sempre oferecendo cursos para ajudar o
corretor a absorver essas novas tecnologias, isso é o que o corretor tem que
aproveitar. O Cofeci será o primeiro Conselho de classe a ter a carteira digital, o
que é uma inovação e será muito bom para o corretor se apresentar.

Não há dúvida que a tecnologia e o mundo das informações é que fazem a
diferença.

Nós, corretores de imóveis, temos que apostar nessa capacitação e em novas
tecnologias pois isso é o que vai fazer a diferença para todos nós e para o
mercado imobiliário."

Imóvel Global: segue conectando o Brasil com o mundo

De setembro até o momento, 82 imobiliárias brasileiras já integraram mais de
16.800 imóveis na área internacional do Realtor.com, um dos maiores portais
imobiliários do mundo, com mais de 56 milhões de visitantes únicos/mês. São
imobiliárias provenientes de 56 cidades e 19 Estados além do Distrito Federal.
Isso beneficia a própria empresa e, também, os corretores, por ser mais um
canal de marketing internacional, bem como aumenta o potencial de negócios e
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cria uma forte conexão no mercado global.

Os números da plataforma e outros dados do mercado internacional foram
apresentados na última Plenária do Cofeci, em Curitiba, em novembro.

iChancela anuncia seu novo CTO: know how de alto nível

A plataforma digital iChancela, atualmente em sua segunda fase de
desenvolvimento, anuncia a chegada de seu mais novo membro ao grupo, Jose
Carlos Marta Feio, será o CTO (Chief Technology Officer) da organização. José
Carlos é um executivo com mais de 26 anos de experiência internacional em
tecnologia de informação, planejamento estratégico e gestão de fusões, com
larga experiência na HP-Hewlett Packard – Compac, CEVA Logistics. Ele
assumirá a coordenação da área técnica para o desenvolvimento integrado das
várias áreas incluídas na plataforma. Inicialmente ele atuará em tempo parcial,
assumindo responsabilidades progressivamente a operação do projeto

Treinamento pós Certificação CIPS, “After the Pin” incentiva corretores
para atender demandas dos negócios imobiliários internacionais



Corretores do Rio de Janeiro, com formação em atendimento a clientes
internacionais e designados CIPS, participaram do primeiro workshop que
objetiva incentivar os profissionais imobiliários a criarem uma rede forte de
conexões e parcerias para atender as demandas do mercado. O evento teve
apoio do CRECI-RJ e da ADVANCED Corretora de Câmbio, especializada em
migração de recursos externos. 
Na ocasião foi lançado o projeto “Reconectando” dos grupos de CIPS formados
no Brasil que terão seus trabalhos divulgados no portal Imóvel Global para se
conectarem com CIPS globais. 
O workshop ficou sob a responsabilidade das Instrutoras de CIPS, Aida Turbow
(USA), Eliane Ribeiro (Portugal) da Coordenadora do projeto CIPS para o
COFECI, Lúcia Wanderley, e teve também a participação de Kátia Santos,
Coordenadora Executiva do Imóvel Global.

Para mais informações, contate luciawander@cofeci.gov.br

Esforço conjunto entre CMI/SECOVI-MG, CRECI-MG e SISTEMA COFECI-
CRECI firmam acordo de cooperação e visitam Conselho

Em reunião com o CNIg – Conselho Nacional de Imigração, vinculado ao
Ministério da Justiça, o Sistema COFECI-CRECI, juntamente com
representantes da CMI/SECOVI-MG propôs parceria para acelerar a divulgação
e operacionalização do visto de residência a estrangeiros que comprarem
imóveis no Brasil.

Uma delegação de profissionais imobiliários CIPS está sendo preparada para
estudar a RN 36, que concede esses vistos através de procedimentos em
desenvolvimento. Nosso propósito é ampliar alternativas de negócios para os
corretores e valorizar o destino Brasil em todo o mundo.
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Reunião com membros do Conselho Nacional de
Imigração/MJ, na sede da Secretária Nacional de
Justiça

Assinatura do acordo de parceria entre
CMI/Secovi-MG e Sistema Cofeci Creci para
ações em prol da RN 36
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