


Corretores, entendam... 

• O que você vende 

• Por que você vende 

• Para quem você vende 

• Onde você vende 
 

E ainda que... 
 

Autoconhecimento gera autoconfiança 

E por último... 

Pare de vender, comece a ajudar as pessoas 



Enfim, se não sabe o que faz, por que 

faz e quem você é, PARE! 
 

 

Dê um passo para trás,  

reprograme-se e vamos  

começar novamente com  

atitudes diferentes. 





Sobre o instrutor 

DANIEL ROSENTHAL, corretor de imóveis há mais de 25 anos com Certificação de Ética Profissional auferido pelo CRECI-SP. 

  

FORMAÇÃO ACADÊMICA: Administração de Empresas com especializações em Marketing Promocional (ESPM), Estratégia de Novos Negócios 
(FGV), Investimentos Imobiliários (FGV), International Business (Mira Costa College) e Mentoring (INSTITUTO OLISCORP).  

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: 13 anos na comercialização de automóveis, 3 anos como operador de turismo, 1 ano com planejamento de 
carreira, 27 anos no universo imobiliário. 

 

EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL: aos 15 anos de idade morou por 1 ano em Israel, aos 22 anos viajou por 34 dias conhecendo 8 países, aos 26 
anos foi como voluntário para o exército de Israel, aos 29 anos morou nos Estados Unidos. Em 2011 fez o curso CIPS, 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. 

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL EXTRACURRICULAR: consultor de vendas de automóveis; motorista de lavanderia; operador de factoring; 
operador de turismo ecológico; entregador de jornal, pizza e flores; jardineiro; pintor; pedreiro; professor de tênis; garçon e mestre de obras. 

 

EXPERIÊNCIA IMOBILIÁRIA: Gerente de Marketing no Secovi-SP, Diretor na Eugenio Publicidade, CEO da Taurus Group, Diretor da Casabranca 
Negócios Imobiliários e idealizador do Investir USA Expo, maior evento de investimentos imobiliários nos Estados Unidos da América Latina, 
além do Corretor Show, PRO Corretor e Corretor Global. 

 

EXPERIÊNCIA IMOBILIÁRIA INTERNACIONAL: Representante do Salão Imobiliário de Madri por 7 anos, Overseas Property Professonal na 
Inglaterra, International Hotel Investment Forum em Berlin, Realtors Conference&Expo e Expo Real em Munique. Idealizador do Investir USA 
Expo com edições em São Paulo-SP, Curitiba-PR, Brasília-DF, Rio de Janeiro-RJ, Orlando-FL, Boston-MA, Bogotá, Lima e Cidade do México. 
Também foi consultor de marketing da Lennar no Brasil, maior construtora de imóveis residenciais dos EUA e da Golden Gate Global, gestora 
de investimentos EB-5 em São Francisco-CA. 

 

 



TÓPICOS ABORDADOS 

• AUTO-CONHECIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL 

• RENOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO 

• A ÉTICA NO UNIVERSO IMOBILIÁRIO 

• ENTENDA O FUTURO, SEUS DESAFIOS E OPORTUNIDADES 

• TECNOLOGIA, MARKETING, VENDAS E FINANÇAS. 

• SEJA UM CORRETOR AMERICANO NO BRASIL 

• A CULTURA MILITAR NA CULTURA IMOBILIÁRIA 

 



PARA QUEM É ESTA CAPACITAÇÃO? 
 
Todos aqueles que desejam ir além da maioria, querem fazer algo diferente, transformar o modo como a 
sociedade identifica os profissionais da intermediação imobiliária, acreditam, sentem orgulho da sua 
profissão, querem contagiar os demais e serem profissionais e pessoas melhores. 
 
Pré-requisitos: ter a mente aberta para conhecer coisas novas e pré-disposição para rever conceitos 
elementares  e aceitar novidades, quebrar paradigmas, pensar grande e no futuro. Agregar algo positivo no 
seu segmento de atuação, construir um legado, ter a conscientização do todo, atitude, coragem e 
determinação. 
 
PARA QUEM NÃO É ESTE TREINAMENTO? 
Profissionais que só lamentam, são acomodados, conformados e resistentes as tendências e mudanças 
relacionadas ao segmento, a tecnologia e aos novos formatos e meios de consumo. Também pessoas 
contaminadas pela política e pela lei de sempre levar uma vantagem. 
 
QUAL A METODOLOGIA?  
Exposição de fatos, vícios e tendências, apresentação de reflexões, experiências comparativas com 
aplicabilidade prática para a realidade brasileira. 
 
QUAIS OS RESULTADOS ESPERADOS? 
Os participantes sentirão uma mudança comportamental e terão um novo posicionamento profissional 
consigo, com seus clientes e com a sociedade apresentando uma postura renovada e consistente que trará 
resultados mais sólidos a curto e médio prazo utilizando o que há de melhor da cultura 
internacional aplicável à realidade brasileira. 



DETALHES TÉCNICOS 
 Informativo prévio aos participantes com 1 semana de 

antecedência 

 Formato auditório com apresentação de conteúdo e 
atividades práticas. 

 Material de apoio (apostila) para acompanhamento 

 Definição e entrega de metas dos participantes para 
mensuração de resultados 

 Intervalo com coffee break com atividade de networking 

 Carga-horária: 4 horas 

 



INVESTIMENTO 

SOB CONSULTA 

 

INCLUI a entrega do arquivo da apostila para impressão 
pelo contratante 

 

NÃO INCLUI: locação de espaço, equipamentos 
audiovisuais, tela de projeção, organização e 
fornecimento do coffee break e logística do palestrante. 
(despesas com transporte, deslocamento, alimentação 
e hospedagem quando necessário) 

 



“NÓS, CORRETORES, PRECISAMOS SERVIR DE MODELO E 
REFERÊNCIA NA INDÚSTRIA IMOBILIÁRIA.” 



MAIS INFORMAÇÕES 
 

19 98219-1111 
daniel@taurusgroup.com.br 


