
 

 
 

CORRETORES DE IMÓVEIS BRASILEIROS 

PARTICIPAM DO CORRETOR GLOBAL 

BUSINESS EXPERIENCE EM BOSTON 
 

Nos dias 31 de outubro e 1º de novembro último, a Taurus Group organizou a edição internacional 

do Corretor Global - Business Experience, em Boston, Massachusetts. Um seleto grupo de 

empreendedores e executivos brasileiros da indústria imobiliária tiveram a oportunidade de 

conhecer e desfrutar da cidade considerada um dos maiores destinos de educação e 

empreendedorismo do mundo.  

Na região de Massachusetts, segundo dados oficiais de 2015, o PIB alcançou a cifra de 428 bilhões 

de dólares, com um PIB per capita de US$69 mil, o que coloca o estado em US$13 mil acima da 

média americana. Segundo a revista Governing Magazine é a economia mais promissora dos 

Estados Unidos. Áreas como tecnologia, biotecnologia, saúde e serviços financeiros crescem 

exponencialmente. O Estado compete com a Califórnia no que se refere a atração de investimentos 

e startups, além de empresas de tecnologia de ponta. No estado são mais de 75 universidades, 

dentre elas estão Harvard e MIT (Massachusetts Institute of Technology). Por sua vez, Boston, é o 

principal centro para realização de feiras e eventos de promoção comercial.  

Com este ambiente em ebulição, não surpreende que os brasileiros tenham adotado a região como 

um dos seus destinos preferenciais, em busca de emprego e estudos, crescimento profissional e 

melhores condições de vida. Neste cenário é que foi realizado o evento Corretor Global - Business 

Experience, que precedeu a edição anual da Realtors® Conference & Expo da National Association 

of Realtors, na mesma cidade. Maior evento para corretores de imóveis do mundo que acontece 

anualmente nesta época do ano e reuné mais de 20.000 participantes sendo 2.000 estrangeiros, 

400 expositores e uma programação repleta de palestras e workshops com o objetivo de 

capacitação e atualização dos profissionais que atuam na área de compra, venda e locação de 

imóveis. 

http://taurusgroup.com.br/
https://www.conference.realtor/
https://www.conference.realtor/


 

No primeiro dia, na sede do Diga Aí, um espaço de apoio a brasileiros em Boston, Jesse Brandt 

palestrou sobre A Influência do Marketing Digital no Crescimento dos Negócios, trazendo aplicações 

práticas para o cotidiano, professor Álvaro Lima da Prefeitura de Boston apresentou dados 

macroeconômicos da região e proferiu a palestra Competitividade em Boston. Ainda, Fernanda 

Morais da FEBRACIS tratou sobre comportamento e atitude com o tema Atingir a Alta Performance 

na Carreira; Flavia Leal apresentou seu caso de sucesso com seu negócio na área da beleza e 

educação, com a palestra Franquias em Constante Ascensão - Como Investir nos Estados Unidos. E, 

finalmente Silvye Maurer do Consulado Geral do Brasil em Boston conduziu um bate-papo com 

pesquisadores e empreendedores locais, tratando de oportunidades do ecossistema de Boston.  

 

 

Álvaro Lima – Prefeitura de Boston 

 

Daniel Rosenthal  - Organizador do evento 



 

 

Participantes do evento no Espaço Diga Aí no centro de Boston 

 

No segundo dia, conhecemos a Universidade de Harvard e o Centro de Real Estate do MIT - 

Massachusetts Institute of Technology, sendo este o primeiro grupo de brasileiros a visitar o Center 

for Real Estate. 

 

HARVARD 

 

 

 

https://www.harvard.edu/
http://www.mit.edu/
http://www.mit.edu/


 

MIT 

 

 

Para Rony Meneses de São Paulo, proprietário do Portal Publicidade Imobiliária, “além de uma 

oportunidade de conhecer um pouco sobre o mercado imobiliário de Boston, o Global Business 

Experience foi uma ótima oportunidade de networking e aprimoramento profissional. A organização 

do evento está de parabéns, pois, foi excepcional. Não vejo a hora de participar do Global Business 

Experience em São Francisco -Califórnia”. 

Para Aurélio Dallapícula, Presidente do CRECI-ES, foi “um evento de conexão com o mundo 

imobiliário mais avançado do planeta, para tentar resumir tudo!”.  

 

Áurélio Dallapicula e Daniel Rosenthal no Center for Real Estate do MIT 



 

Por sua vez, Luciano Goldfield, Diretor Comercial da Florida Friends do Rio de Janeiro citou que “o 

Corretor Global possibilitou vivenciar o dia-a-dia da cultura americana trazendo conhecimento de 

vários profissionais de sucesso no empreendedorismo internacional.”  

Finalmente, para o organizador do Corretor Global – Business Experience, o empreendedor global 

Daniel Rosenthal, da Taurus Group, o evento cumpriu sua missão, ou seja, “oportunizar aos 

participantes atualização, inovação, oxigenação e contágio com pessoas vencedoras e disruptivas, 

além de proporcionar experiências culturais e rotineiras que são difíceis de mensurar e transmitir 

em palavras, mas que ficam registradas na memória dos participantes por toda a vida". A próxima 

edição já tem data e destino: São Francisco/Califórnia nos dias 6 e 7 de novembro de 

2019. Inscrições abertas. 

“São eventos como este que o mercado imobiliário precisa. Muita troca com os agentes locais, 

colocando os profissionais em um novo patamar, com experiências novas, preparando para um 

mercado cada vez mais competitivo, complexo e global”, resume Edvaldo Corrêa de Curitiba. 

O evento teve o apoio institucional do SISTEMA COFECI-CRECI que foi apresentado ao presidente 

João Teodoro da Silva, que agilmente solicitou a ampla divulgação nacional para que os corretores 

pudessem tomar conhecimento e participarem da iniciativa. Também apoiaram o evento: 

Associação de Corretores de Imóveis do Distrito Federal (ACI), IBREP, OLISCORP Instituto e 

InvestUSA 360. 

 

 

http://corretorglobal.com.br/


 

 

 

A próxima edição do Corretor Global Business Experience acontecerá nos dias 06 e 07 de novembro 

de 2019 na cidade de São Francisco na Califórnia e a organização já adiantou que acontecerão 

visitas ao Vale do Silício e a Napa Valley, região dos vinhos. Logo em seguida nos dias 08 a 11 

acontecerá a Realtors Conference&Expo, evento que a Taurus Group oferece todo o suporte aos 

participantes para que tenham o melhor aproveitamento do evento, concluindo a experiência 

internacional. 

Para mais informações e pré-inscrição, acesse: http://bit.ly/EUACalifornia 

 

http://bit.ly/EUACalifornia

