
Tudo realmente começa em você. 
Estamos no século de aprender a reaprender. 



Nesta inédita explanação os profissionais da 
intermediação imobiliária serão provocados e 

orientados a refletir em relação as oportunidades 
globais e a construção de uma indústria em que 

todos possam mudar e crescer juntos. 



TÓPICOS ABORDADOS 

• Por que ser corretor de imóveis? O que vender, para quem vender e por que 
vender? 

• As expectativas dos clientes e como atender as demandas atuais. 

• Como se relacionar e tirar proveito das tecnologias disruptivas que surgem e 
se renovam diariamente? 

• A importância da ética nos negócios imobiliários. 

• Como mudar o mindset, ter mais adaptabilidade e resiliência para ter novas 
atitudes e vencer nesta revolução humana e transformação cultural  mundial 
mais global, volátil, incerta e complexa? 

• Temas complementares: empreendedorismo, procrastinação, relação com 
leads e clientes. 

 



  É corretor de imóveis há mais de 25 anos com Certificação  de Ética 
  Profissional auferido pelo CRECI-SP. Formado em Administração 
  de Empresas com especializações em Marketing Promocional pela 
  ESPM, Estratégia de Novos Negócios (FGV), Investimentos  
  Imobiliários (FGV),  International Business (Mira Costa College -CA) 

 

Em 2011 fez o curso CIPS – Certified International Property Specialist, em 2012 se 
tornou International Realtor Membership e em 2016 completou o curso de Real Estate 
Sales Associate Pre-License Course na Gold Coast Scholls em Boca Raton-FL.  Em 2016 
formou-se Coaching pelo Instituto Oliscorp e atua como Mentor de diversos 
empresários e profissionais executivos por meio do Real Estate Business Mentoring. 
 

Foi Gerente de Marketing no Secovi-SP e Diretor na Eugenio Publicidade. É CEO da 
Taurus Group, Diretor da Casabranca Negócios Imobiliários e idealizador do Investir 
USA Expo, maior evento de investimentos imobiliários dos Estados Unidos na América 
Latina, do canal no youtube Experimente a Inspiração – Eaí e das plataformas Corretor 
Global e Investir Global. 
 

Atuou como representante especial da Lennar no Brasil, maior construtora residencial 
dos EUA e da Golden Gate Global, gestora de fundos de investimentos EB-5 em São 
Francisco na Califórnia. 

 

 

 

 

PALESTRANTE: DANIEL ROSENTHAL 



INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

Duração da apresentação: 1h a 1h30 

Equipamentos necessários: projetor multimídia, tela de 
projeção e sonorização. 

Público-alvo: corretores de imóveis, estagiários e demais 
profissionais administrativos e/ou executivos envolvidos na 
intermediação imobiliária. 

Quantidade: a partir de 20 participantes 

Reserva de datas: conforme disponibilidade 

Contato: 19 98219-1111 ou daniel@taurusgroup.com.br 


