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CORRETOR ON LINE

"Mais que agilidade e presteza, os clientes esperam hoje dos profissionais da
intermediação a devida atenção, comprometimento, segurança e tecnologia. No
campo tecnológico deverá haver cada vez mais a facilidade e rapidez de
comunicação e informação. A visualização clara, objetiva e real de suas ofertas
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e serviços será a prioridade para que possam os clientes tomar a melhor
decisão, ao seu tempo e de forma confortável.

Pensando nessa demanda, o COFECI abriu chamamento público e já está em
fase de implantação da importante Plataforma iGlobal. Com a nova ferramenta
os Corretores serão inseridos no mercado imobiliário mundial de forma segura.

Terão uma ferramenta tecnológica a seu dispor para oferecer os imóveis que
detém sob sua responsabilidade para mais de 80 países. Da mesma forma,
seus clientes terão a possibilidade de investir e adquirir de forma segura,
propriedades em mais de 80 países.

O melhor de tudo é que a ferramenta básica será gratuita e quanto mais se
empenhar o profissional na realização de negócios e utilização da Plataforma,
terá desconto em suas obrigações financeiras, revertendo-se em maior ganho!

É interessante que os profissionais mantenham seus cadastros atualizados para
o acompanhamento e utilização das ferramentas assim que disponibilizadas em
sua versão definitiva.

O COFECI tem feito sua parte ao estimular os profissionais a se interessarem
pela tecnologia, cabendo agora a cada um estar antenado e procurando
constantemente o aprimoramento tecnológico. Bem-vindos à 2020!"

ANO NOVO NOME NOVO

Vida nova para o nome da plataforma Imóvel Global (que agora passará a ser
iGlobal) para entrar no mercado global com um nome mais compacto e de fácil
entendimento em qualquer lugar do mundo.

A plataforma continua em desenvolvimento. Aumentamos nosso fluxo de
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trabalho e de atendimento ao corretor global, agregando programas como a RN
36 - ou Green Visa - e apresentando o projeto Reconectando que objetiva reunir
os corretores preparados com a designação CIPS a publicarem na plataforma
seus projetos, com a visão de futuro do mercado imobiliário global.

PLATAFORMA RN 36

COFECI propõe batizar de Green VISA visto de residência para
estrangeiros 
O Sistema Cofeci-Creci está empenhado em atuar, juntamente com o Governo
Federal, na divulgação dos vistos de residência permanente a estrangeiros que
adquirirem imóveis no Brasil. Nova rodada de negociações deve ocorrer ainda
em janeiro.

AFTER THE PIN

Treinamento pós Certificação CIPS, “After the Pin” na cidade de Belo
Horizonte incentiva corretores para atender demandas dos negócios
imobiliários internacionais

Depois de passar pelo Rio de Janeiro, em dezembro, o workshop After the PIN
estará na cidade mineira de Belo Horizonte no dia 28 de janeiro. O objetivo é
incentivar o maior grupo de CIPS brasileiros, que estão no estado de MG a



criarem uma forte conexão e a iniciarem as parcerias para atender às demandas
dos negócios imobiliários internacionais.

O evento será realizado no auditório do SECOVI-MG e conta com o apoio da
ADVANCED Corretora de Câmbio, especializada em transferência de recursos
externos. 
O workshop está sob a responsabilidade das Instrutoras de CIPS, Aída Turbow
(USA), Eliane Ribeiro (Portugal) e da Coordenadora do projeto CIPS para o
COFECI, Lúcia Wanderley, com a participação da Coordenadora Executiva do
Imóvel Global (agora iGlobal), Kátia Santos.

Para mais informações, contate contato@iglobal.com.br

MIPIM 2020 - The Future is Human

Pelo oitavo ano consecutivo, o COFECI – Conselho Federal de Corretores de
Imóveis participa do MIPIM – realizado na primeira quinzena de março (do dia 10
a 13), na cidade de Cannes, França. 
Trata-se do maior evento internacional que reúne investidores de peso do
mercado imobiliário mundial. Em média, passam pelo MIPIM 25 mil pessoas,
entre autoridades, empreendedores, arquitetos, e grandes investidores. O
objetivo é atrair este público para que conheçam e invistam em
empreendimentos brasileiros.

Neste ano, em particular, o COFECI estabeleceu uma parceria com a Prefeitura
do Rio de Janeiro, por meio da CDURP – Companhia de Desenvolvimento
Urbano da Região do Porto. Com isso, será apresentado durante o MIPIM o
projeto de revitalização do Porto Maravilha (Região do Porto do Rio), entre
outros, com a finalidade de atrair investidores. Além destes, também serão
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apresentados outros empreendimentos por meio de parcerias com o Conselho
Federal de Arquitetura (representado pelo CAU/SP e ASBEA) e a empresa
alagoana TABOADA, com um grande projeto residencial (Vista Lagoa), em
construção na Ilha de Santa Rita, no município de Marechal Deodoro, na região
metropolitana de Maceió.
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