INFORMATIVO
ESPECIAL

Saiba tudo que aconteceu
durante o maior evento
nacional da categoria dos
corretores de imóveis
no Brasil:
Cerimônia de abertura
duas grandes Conferências
dois grandes Fóruns
oito Oficinas
Mesas de negociação
Feira de expositores
e muitas outras atrações...

XXIII supera todas as expectativas
p.8 e 9
Sede do XXIV CONACI já está definida
p.9
Carta de Florianópolis
p.15

Palavra dos presidentes
Antonio Moser, presidente do Sindimóveis-SC e
do XXIII CONACI.
Caros colegas corretores e
corretoras de imóveis,

Expediente

Tivemos o prazer de sediar em
nosso Estado, neste ano de
2010, o XXIII CONACI.
Abraçamos essa missão com
muito vigor e responsabilidade,
imbuídos do compromisso de
possibilitar aos participantes
desta edição do Congresso
Nacional de Corretores de
Imóveis a oportunidade de
atualização e aperfeiçoamento, o contato com os temas
emergentes do setor e, acima de tudo, fomentar a realização
de negócios entre os mercados nacional e internacional.
Agradeço de coração, a todos os colegas de Santa Catarina
e de todos os demais Estados brasileiros que participaram e
contribuíram para o êxito deste grande Congresso, que foi um
desafio assumido por nossa diretoria num momento em que o
mercado imobiliário em franca expansão – e cada vez mais
competitivo - exige um alto nível de profissionalização e também
muita dedicação e horas trabalhadas.
Não tenho dúvidas de que muitos daqueles que reservaram
dias para estar conosco no XXIII CONACI, certamente abrindo
mão e postergando a concretização de novas vendas,
contabilizaram muito mais do que podemos imaginar, porque
fizeram um investimento pessoal que não se consegue
mensurar ou converter em cifrões. São impagáveis os momentos
em que podemos juntos discutir o rumo da nossa profissão e
estabelecermos metas e bandeiras de luta para a categoria.
Assim como não tem preço essa oportunidade de interação,
integração e de novos contatos que conseguimos fazer em
eventos de grande porte como o CONACI.
Nesta longa trajetória de Conacis - evento que foi realizado
pela primeira vez há 57 anos, certamente por colegas visionários
daquela época – pela segunda vez foi dada ao nosso Sindicato
a imensa satisfação em sediar este que é o maior evento
nacional dos corretores de imóveis. Em 1988, sob a presidência
de José Frederico Krause, a XV edição desse grande evento foi
realizada em Balneário Camboriú, também com grande
sucesso.
O sucesso do XXIII CONACI, que superou todas as nossas
expectativas, nossa diretoria - gestão 2010/2012 – compartilha
com todos os membros que integraram a Comissão
Organizadora Nacional e, especialmente, com cada um dos
participantes, que recebemos com muito carinho e de braços
abertos para um afetuoso abraço de agradecimento.

Carlos Alberto Schmitt
de Azevedo, presidente
da Fenaci
A realização deste XXIII
Congresso Nacional de
Corretores de Imóveis, na bela
e acolhedora cidade de
Florianópolis, deixou em mim
sensações bem distintas.
Primeiro, um sentimento de
frustração, compreensível, em
não poder ter estado presente
(pelo menos fisicamente) no
evento, por conta de uma
intervenção cirúrgica inadiável.
Foi como se não pudesse
participar do nascimento de um rebento ansiosamente aguardado
e cuja gestação foi acompanhada nos mínimos detalhes.
Mas, em contrapartida, ao acompanhar via web, e também
por relatos dos amigos e companheiros, o desenvolvimento do
evento, vi-me assaltado de um sentimento de forte orgulho e
emoção por fazer parte de uma engrenagem viva e extremamente
profissional que legou à nossa categoria um evento que ocupará
lugar de destaque na história dos Conaci’s.
Não posso deixar de trazer a público o meu profundo
reconhecimento ao trabalho desenvolvido pelas equipes da Fenaci
e do Sindimóveis de Santa Catarina, liderados, respectivamente,
pelo presidente em exercício, Joaquim Ribeiro, e por Antônio
Moser.
A Joaquim Ribeiro, companheiro vice-presidente da Fenaci, a
confirmação da inabalável certeza de que ombreamos pela
mesma causa. Ao entrar em campo, aos 45 minutos do segundo
tempo, e marcar um gol de placa, representado pela brilhante
condução do evento, Joaquim Ribeiro deu mostras incontestáveis
de enorme e reconhecida competência profissional, bem como
profunda intimidade com os principais anseios da nossa
categoria.
A Antônio Moser, presidente do Sindimóveis-SC, os mais
sinceros e calorosos parabéns, em meu nome e de toda a
categoria. Os elogios ao sucesso do evento ainda não pararam
de ecoar de ponta a ponta do Brasil. O carinho, o denodo e o
extremo senso de profissionalismo demonstrado desde a escolha
da cidade de Florianópolis como sede do evento, até o
encerramento do Congresso, servirão doravante como referência
na realização dos futuros congressos.
Por fim, desejo convidar a todos para que nos encontremos,
em 2012, na cidade de São Paulo, para realizarmos o XXIV
CONACI. Mantida a pujança e o crescimento do nosso mercado,
temos tudo a favor para projetarmos um grande e belo evento.
Conto com os corretores de imóveis para fazermos uma grande
festa. Até lá!
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Um espetáculo
de abertura
Alegria ao rever colegas de todo o Brasil. Satisfação em poder estabelecer novos conhecimentos, novas parcerias e, principalmente, aprender com a experiência
dos profissionais vindos de todo o País e
do exterior, além da expectativa de realização de bons negócios embalados pelo
excelente momento pelo qual passa o
mercado imobiliário brasileiro, foram a tônica dos discursos que cercaram a abertura do XXIII Congresso Nacional de Corretores de Imóveis (CONACI), que ocorreu
oficialmente, na noite do dia 8 de setembro, no Centro de Convenções de
Florianópolis.
Durante a solenidade oficial de abertura,
em um auditório repleto de congressistas
e convidados, o presidente do Sindicato
dos Corretores de Imóveis do Estado de
Santa Catarina, e anfitrião do evento, Antônio Moser, destacou o orgulho em sediar
o XXIII Conaci. “Estamos honrados e, ao
mesmo tempo, conscientes da nossa responsabilidade, quando estão inscritos para
participar deste evento tantos profissionais
brasileiros e também do exterior, que tendo compreendido a importância deste congresso, estão aqui, buscando atualização,
aperfeiçoamento profissional e oportunidade de novos negócios”.
Moser ainda enfatizou que a
concretização de negócios para o corretor
de imóveis é a sua meta fim. Mas, lembrou que antes desse objetivo ser atingido
é preciso pensar na sustentabilidade, no
meio ambiente. “Por isso, o tema deste
congresso - O mundo é a nossa casa,
sustentabilidade, perspectivas e ações - é
bastante oportuno, e segue a tendência
do discurso internacional de responsabilidade social, e preservação ambiental. Sem
dúvida nenhuma, as discussões durante
estes quatro dias de congresso são importantes para o futuro do setor imobiliário
do nosso País”, afirmou.
Ausência sentida - Em seu discurso de
boas vindas, o presidente em exercício da
Fenaci, Joaquim Ribeiro, elogiou o excelente trabalho de organização do congresso e lamentou profundamente a ausência
do presidente Carlos Alberto de Azevedo,
que não pode comparecer devido a um procedimento cirúrgico de emergência. Ribeiro disse da importância e da efetividade
do trabalho capitaneado por Azevedo e sua
equipe, para que o XXIII CONACI fique marcado na história como um divisor de águas
ao trazer para o corretor de imóveis brasileiros temas e ações que refletem a profunda preocupação com o crescimento
e a qualificação profissional da categoria. “O Brasil é a bola da vez, o
país do presente, e a programa3

Integraram a mesa de abertura do XXIII CONACI (da dir.-esq.) presidente do Creci-SC, Carlos Josué
Beims; secretário geral da UGT, Canindé Pegado; presidente do Secovi-SP, João Crestana; presidente
do Icrea, Peter Bolton King; presidente Sindimóveis-SC, Antonio Moser; presidente em exercício da
Fenaci, Joaquim Ribeiro; presidente da CNPL, Francisco Feijó; CEO do Icrea, Thijs Stoffer; presidente
da Fesecovi, Sergio Porto; presidente do Cofeci, João Teodoro da Silva; e representante da NAR no
Brasil, Marco Fonseca

Momento da entrada das bandeiras dos 27
estados brasileiros representados no XXIII
CONACI foi marcante e emocionante

ção do Congresso está justamente voltada para este novo momento. Lá fora, todos querem vir para cá, e com a Copa do
Mundo, em 2014, e as Olimpíadas, as
perspectivas para o nosso mercado são
ainda mais animadoras”, salientou Ribeiro.
Para ele, o grande diferencial desta edição do Congresso em Santa Catarina são
as rodadas de negociações nacionais e
internacionais. “Esta é a oportunidade de
trocar cartões, interagir e realizar negócios, no melhor estilo de corretores de imóveis”, Afirmou. Ribeiro ainda reforçou a importância da união da categoria e das entidades que a representam estarem unidas,
especialmente, para alterar legislações que
desfavorecem a classe. “Nossa caminhada é longa para mudar as leis, por isso,
precisamos melhorar e reforçar a ideia da
unicidade”, enfatizou.

Hino nacional

Jantar e baile de confraternização após a
abertura oficial do XXIII CONACI

Duas grandes Conferências
marcaram o XIII CONACI
Perspectivas de políticas habitacionais para a
próxima década

Sustentabilidade – em busca de um
mercado imobiliário sustentável
Empreendimentos sustentáveis, que levem em consideração o meio ambiente em que estão inseridos e que aproveitem toda a potencialidade da natureza, sem agredi-la, podem
até ser construções um pouco mais caras, no entanto, o investimento maior no início é largamente compensado ao longo dos anos.
Essa pelo menos é a afirmação do engenheiro Dilnei Silva
Bittencourt, que ao lado da arquiteta Silvia Ribeiro Lenzi, foi
palestrante da primeira grande conferência realizada no XXIII
CONACI, que teve como tema “Sustentabilidade – em busca
de um mercado imobiliário sustentável”.
Dilnei Bittencourt afirma que o custo adicional de uma obra
sustentável é pequeno, variando de 2 a 5% e, que ao comprar
um empreendimento verde, o consumidor está adquirindo um
produto econômico. “Um prédio verde pressupõe economia de
água, de energia, de manutenção e de revisão, além de oferecer uma melhor qualidade de vida ao usuário, porque tem um
ambiente com ar de melhor qualidade, melhor iluminação e
ventilação”, explica.
Um empreendimento sustentável, segundo a arquiteta Silvia
Lenzi, é aquele que reaproveita as águas utilizadas, tem sistema de captação de água da chuva, painéis solares, faz um
estudo do condicionamento térmico natural, para não ficar tão
dependente do ar condicionado e gastar menos energia.
Os palestrantes apresentaram o empreendimento Pedra
Branca, localizado em Palhoça, município da região da Grande Florianópolis. A proposta pioneira do bairro planejado baseia-se em normas do urbanismo sustentável e novo urbanismo.
Dilnei Bittencourt destaca, que neste cenário de
sustentabilidade, o corretor de imóveis precisa estar sensível
ao momento. “Porque o consumidor está sabendo do assunto
e está disposto a investir. O corretor, intermediante desta venda, tem que conhecer pofundamente o tema, e encará-lo não
apenas como um argumento de venda,mas como um modo
de vida diferente”.

Presidente do
Sindimóveis-SC
(centro) com
os palestrantes da primeira
grande
conferência do
XXIII CONACI,
Silvia e Dilnei

Momento positivo deve durar
mais que 10 anos na avaliação
do palestrante

Alceu de Deus Collares é advogado e político brasileiro. Foi deputado federal
por cinco mandatos, prefeito de Porto Alegre e governador do Rio Grande
do Sul

O bom momento vivido pelo setor imobiliário brasileiro será duradouro e com previsão de ser ainda melhor. Pelo menos é o que
defendeu no XXIII CONACI, o advogado e político Alceu de Deus
Collares, que proferiu a segunda grande conferência do evento,
que teve por tema “Perspectivas de políticas habitacionais para a
próxima década”.
Segundo ele, não apenas o Brasil, mas outros países, como
por exemplo o Chile e Índia, estão saindo de um processo de
subdesenvolvimento catastrófico e entrando num momento de crescimento que, sem dúvida alguma vai atingir, muito mais do que
uma década. “O nosso crescimento econômico, que durante 20
anos não passava de 2,5%, este ano provavelmente deve atingir
6% do PIB. E esse crescimento econômico é gerador de desenvolvimento econômico e gerador de renda”, destaca.
Ele comenta que nos últimos três anos foram tirados da faixa
da pobreza e miséria 29 milhões de brasileiros, que entraram
para a classe C. “É esse poder de compra que permite que o
homem, a mulher, a família, tenha condições financeiras e, assim
que sua renda possibilite - tão logo seu emprego seja garantido a primeira coisa que ele deseja é adquirir, prioritariamente, a sua
casinha, o seu refúgio, para sentir-se seguro quanto a seu futuro”.
Collares diz esperar que esse momento importantíssimo dure
muito mais do que dez anos. “De recuperação total da capacidade de produção de casas e da construção civil que, quando vai
bem, quando aumenta a sua capacidade de produzir estoques de
moradias, sem dúvida alguma, o país cresce economicamente.
Até mesmo porque, a construção civil é o primeiro setor que recebe a mão de obra que vem do êxodo rural e prepara profissionais.”
Para ele, que na década 70, como deputado federal, apresentou o primeiro projeto regulamentando a profissão de corretor de
imóveis, neste novo cenário de atuação profissional, os corretores precisam buscar o aperfeiçoamento constantemente, para
não correrem o risco de ficarem de fora deste mercado promissor.
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Três Cursos imperdíveis
e com lotação esgotada
O XXIII Conaci apresentou aos seus congressistas, vindos de todo o Brasil um cardápio super especial
em cursos de especialização para a categoria. O interesse ocasionado pelos cursos ficou evidenciado
logo antes da abertura do evento quando todas as vagas disponíveis já haviam sido preenchidas. Essa
procura pelos cursos demonstrou, de forma inequívoca, o acerto da Comissão Organizadora Nacional
do XXIII CONACI na montagem da pauta do congresso.
Curso de TRC
O curso de TRC (Transnational Referral Certification)
foi uma grande oportunidade
para os corretores de imóveis
brasileiros se capacitarem e
se qualificarem para negociar em escala mundial, atendendo aos apelos da globalização do mercado
imobiliário. Na abertura
do curso estiveram presentes o presidente e o
CEO do ICREA (sigla
em inglês para Consórcio Internacional de Associações
Imobiliárias (EUA), Peter Bolton King e Thjis
Stoffer; o diretor da AEGI (Associação Empresarial de
Gestão Imobiliária (Espanha), Ángel Fernandez, e o repre-

Avaliação de Imóveis
O curso de Avaliação Imobiliária, além de trazer mais uma ferramenta de valor para a vida profissional dos corretores de imóveis, que através de luta empreendida conseguiram agregar mais
esta especialidade entre as suas funções, teve como um dos
grandes destaques a qualidade acadêmica do seu professor, João
Diniz Marcello, engenheiro geólogo, perito avaliador judicial, especialista em Avaliação Imobiliária pela UFRGS e IBAPE do Rio
Grande do Sul e diretor da WDL – Negócios Imobiliários. Com
tamanho currículo e experiência comprovada, Diniz conseguiu
encantar e transmitir seus profundos conhecimentos sobre o tema
para os alunos, que saíram satisfeitos com o resultado do curso.
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sentante para o Brasil da NAR (sigla em inglês
para Associação Nacional dos Corretores de
Imóveis-EUA), Marco Antônio Camargo Fonseca.

Direito Imobiliário

O curso de Direito Imobiliário, outra especialidade que
vem cada vez mais atraindo
os corretores de imóveis em
busca de qualificação, também recebeu um grande público que participou das aulas do professor Rodrigo Silva Ferraz de Campos, advogado graduado pela Universidade
do Vale do Itajaí, pós-graduado em Direito Civil pela Universidade Federal de Santa Catarina, Professor de Pós Graduação na
área Notarial e Registral pelo Instituto Brasileiro de Estudos –
IBEST , Membro da Comissão de Direito Imobiliário da OAB/
SC e Consultor Jurídico dos Registros de Imóveis de São José
e Criciúma/SC. O curso abordou, durante os três dias do evento, os seguintes temas: "Incorporação Imobiliária e Registro de
Imóveis"; "Contratos Imobiliários"; e "O Corretor de Imóveis e o
Novo Código Civil/ A Nova Lei do Inquilinato", com ampla discussão de vários subtemas que complementam os assuntos
em pauta.

Desafios da profissão em
discussão nos
Fórum de negociações internacionais
O tema considerado um dos carros-chefes do XXIII CONACI, a qualificação internacional dos corretores de imóveis, entrou
em destaque durante a apresentação do
Fórum de Negócios Imobiliários Internacionais.
A mesa de honra foi composta pelo presidente mundial do ICREA (EUA), Peter
Bolton King; pelo CEO do ICREA, Thjis
Stofer; pelo presidente do Secovi-SP, João
Crestana; por Marco Antônio Camargo
Fonseca, representante da NAR (EUA)
para o Brasil; e Angél Fernadez, da AEGI
(Espanha).
Cada um dos palestrantes do fórum teceu considerações e análises atualizadas
da atual situação do mercado que representa e as perspectivas em relação a uma
atuação conjunta ao mercado imobiliário
do Brasil. O presidente do ICREA (sigla
em inglês para Consórcio Internacional de
Associações Imobiliárias – EUA), Peter
Bolton King, discorreu sobre o mercado
inglês, oferecendo uma noção sobre os
números e estatísticas do mercado britânico. Segundo King, “o mercado está estagnado. Estamos na dependência da recuperação do mercado norte-americano
que influencia diretamente toda a Europa,
portanto um olhar imediato sobre o mercado imobiliário se faz necessário para uma
possível estratégia de recuperação em
curto espaço de tempo”, afirmou.
Fazendo coro com Peter King, Thjis
Stoffer, CEO do ICREA, falou sobre a importância da qualificação internacional dos
corretores de imóveis brasileiros no sentido de que com esse upgrade, os profissionais venham a ocupar esses espaços disponíveis no mercado internacional. “A
certificação internacional, obtida através do
curso de TRC, é uma das ferramentas mais
poderosas no sentido de impulsionar carreiras”, ressaltou.
Depois foi a vez de Marco Antônio
Camargo Fonseca, representante para o
Brasil da NAR (sigla em inglês para Associação Nacional dos Corretores de Imóveis
- EUA), apresentar aos colegas brasileiros o funcionamento básico do mercado
imobiliário norte-americano, salientando as
diferenças fundamentais com o mercado
nacional e finalizando com um panorama
revisto da atual situação do mercado americano.
“Após a eclosão da bolha imobiliária, causada pela irresponsabilidade do sistema
financeiro, que privilegiou os chamados créditos podres (sub prime), em 2008, o mercado dos EUA vem se reforçando paulati-

Grupo debatedor do Fórum. Ao centro, presidente mundial do ICREA (EUA), Peter Bolton King, com
membros da CON do Congresso (à direita) e os demais palestrantes do Fórum (à esquerda)

Marco Antônio, representante da NAR apresentou funcionamento do mercado norte-americano

Thjis Stoffer, CEO do ICREA, destacou a
importância da qualificação internacional

namente, em um movimento crescente e
contínuo. Investidores estrangeiros cada
vez mais procuram os Estados Unidos em
busca de boas oportunidades de negócios. E a recíproca também é verdadeira,
uma vez que investidores americanos também voltaram a sair em busca de bons negócios imobiliários no exterior”, afirmou
Fonseca.
Em seguida, o presidente do Sindicato
da Habitação de São Paulo (Secovi-SP),
João Crestana, fez um panorama do momento de euforia que vive o mercado imobiliário brasileiro. Apoiado em dados estatísticos, Crestana aproveitou para remar
contra a maré de otimismo exagerado e

dizer que dados que imputam uma
supervalorização do mercado imobiliário
nacional são frutos de visões e dados
inflacionados . Alertou também para a
finitude dos atuais modelos de financiamento imobiliário, principalmente os oriundos da caderneta de poupança, que devem estar esgotados em menos de uma
década. “Temos que sair em busca de
novas alternativas, de novas modalidades
de financiamento, entre elas as
lastreadas pelos fundos de pensões, por
exemplo, para que a curto prazo não venhamos a enfrentar dificuldades na
captação de recursos”, afirmou.
(texto: Rogério Sampaio/Fenaci)
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s Fóruns
Fórum da Mulher Corretora de Imóveis
(texto: Rogério Sampaio/Fenaci)

O 2º Fórum da Mulher
Corretora de Imóveis conseguiu mobilizar praticamente
todas as mulheres presentes
ao congresso (e não eram
poucas), além de muitos homens que foram buscar entender o sucesso e a ascensão
das mulheres na profissão,
apesar de ainda elas enfrentarem dificuldades no exercício profissional.
Aliás, estas dificuldades foram discutidas por uma mesa
bastante interessante e capacitada. O Fórum teve como
palestrantes a professora Clair
Castilhos, da Universidade Federal de
Santa Catarina, especialista em saúde da
mulher e ativista dos direitos da mulher;
Júlio Walz, Psicólogo Clínico, Psicanalista, Especialista em Psicoterapia da Adolescência e Drogadicção. Autor dos livros:
Aprendendo a Lidar com os Medos e O
Sentimento de Culpa; Vânia Maria Veras
Marques, vice-presidente do Sindimóveis-

A 1ª palestrante, professora
Clair Castilhos, brindou as mulheres presentes ao fórum com
um alentado estudo sobre a
questão da mulher com o mercado de trabalho, tendo como
pano de fundo a evolução soA presidenta do SindimóveisBahia, Eliene de Freitas, falou
de seu orgulho em se tornar a
primeira mulher presidente do
Sindicato em seu Estado. “Minha primeira providência foi instituir uma ‘comissão feminina’
para tratar das questões das
corretoras de imóveis baianas
com a devida urgência. Temos
de ter coragem e independência para melhor levarmos a cabo as nossas
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CE e coordenadora da mesa; Jane Picanço
de Farias, presidenta do Sindimóveis-AM;
Eliene de Freitas Sousa, presidenta do
Sindimóveis-BA; Maria Auxiliadora de
Santana Pessoa, tesoureira do
Sindimóveis-PB; e Sandra Mostiack, 1ª
tesoureira do Sindimóveis-SC.
Logo na abertura dos trabalhos, a coordenadora da mesa Vânia Marques fez

cial da mulher desde tempos
imemoriais.
A professora afirmou achar
importantíssimo a discussão
do tema, “uma vez que a participação plena e igual das
mulheres na vida econômica,
social, cultural, civil e política,
nos âmbitos regional, nacional
e internacional, bem como a
erradicação de todas as formas de discriminação com
base no gênero, devem ser objetivos da comunidade internacional”, destacou. Para a professora, a entrada da mulher
no mercado de trabalho foi
determinante para as principais conquistas da mulher.
funções e conquistarmos vitórias. Por isso, acho imprescindível uma maior participação nos
destinos da categoria, através da
participação na luta sindical”,
considerou.
A presidenta do SindimóveisAmazonas, Jane Picanço, salientou que “a realização de fóruns
como esse tem uma importância crucial no crescimento profissional e na qualificação da
mulher corretora de imóveis”.

questão de lembrar o 1º
Fórum, realizado na edição
passada do CONACI, em Fortaleza (CE), e que serviu como
ponta-pé inicial para um amplo debate envolvendo a atuação feminina na profissão de
corretoras de imóveis. Vânia
lembrou que neste espaço de
tempo, entre um fórum e outro, as condições de trabalho
já mudaram, mas ainda estão
longe de serem as ideais. “A
importância de estarmos aqui
discutindo a ampliação da atuação das mulheres e as condições de trabalho em nosso
mercado é extremamente positiva e salutar”, destacou a coordenadora. “Só reivindicamos, na próxima edição, um espaço maior para debater nossas questões, uma vez que duas horas de fórum é
muito pouco tempo para aprofundarmos
nas questões que afligem o universo profissional das mulheres”, concluiu, entre
aplausos, Vânia Marques.

O psicólogo Júlio Walz tratou de um tema que cala fundo na maioria das mulheres
que disputam arduamente uma
posição privilegiada no mercado de trabalho, ao custo de
muito suor, sacrifícios e renúncias: o complexo de culpa em
função das dificuldades em se
conciliar a vida privada com a
profissional. Segundo Walz, as
mulheres não podem e não
devem se martirizar em razão
de, a grande maioria, não conseguir conciliar as duas funções. “Não existe meio termo.

Sempre haverá a dificuldade de
se harmonizar as duas atividades. O importante é que a pessoa não faça do complexo de
culpa, inerente a essa incapacidade, mais um fator de
desestabilização emocional”,
aconselhou.

Maria Auxiliadora, do
Sindimóveis-Paraíba, também
relembrou a importância do 1º
Fórum, realizado em Fortaleza,
para o sucesso desta segunda
edição. Ela aproveitou para divulgar o lançamento de uma
cartilha, de A a Z, com ensinamentos às corretoras de imóveis.
A diretora-tesoureira do
Sindimóveis-SC, Sandra Mostiack, como a anfitriã da mesa,
agradeceu e louvou a presença
de tantas corretoras de imóveis.
“Temos de aproveitar esta onda

participativa movida pelo congresso para aumentar a participação da mulher no movimento sindical”, disse Sandra,
fazendo coro com sua colega
baiana.
Comissão Nacional - o
Fórum encerrou de forma apoteótica, com a criação da Comissão Nacional de Apoio às
Corretoras de Imóveis. “Com
isso, passamos das palavras
à ação na defesa dos interesses das profissionais do mercado imobiliário”, disse Vânia
Marques, do Sindimóveis-CE.

Comissão

organizadora nacional

XXIII CONACI supe
todas a

Os presidentes dos Sindimóveis de SC e SP, Antonio Moser e Alexandre Tirelli,
fizeram parte da CON – a comissão organizadora nacional do Congresso realizado
em Santa Catarina, juntamente com os presidentes do Sindicato do Ceará e do
Rio Grande do Sul, e o presidente do Creci/DF. Ao final do evento, cada um deles
fez uma avaliação sobre o XXIII CONACI.
José Maria Cavalcante Lima –
presidente Sindimóveis-CE
Para ele, que foi o anfitrião do XXII
CONACI, em 2008, em Fortaleza, essa
edição em Santa Catarina foi bastante
proveitosa. “Foram dois anos de trabalho,
que culminaram nesta edição que
conseguiu superar a Carta de Fortaleza,
principalmente na área internacional, o
que é muito importante para que o
corretor de imóveis cada vez se atualize
e se aperfeiçoe mais, afinal, como
destacamos no tema deste Congresso,
‘o
mundo
é
nossa
casa,
sustentabilidade, perspectivas e ações’,
e é isso que estamos fazendo”.

Sidney Antonio da Fontoura Gomes
– presidente Sindimóveis-RS
Segundo ele, na Ilha da Magia se
alcançou a magia do conhecimento, da
informação e do congraçamento da
categoria e o empenho dos companheiros
de Santa Catarina na comissão
organizadora foi fundamental para o
sucesso do XXIII CONACI. “Foram
incansáveis, desde quando nos recebiam
quando vínhamos para as reuniões da
comissão. Foram sempre presentes e,
se houve muitos méritos tem que ser
deles, porque eles realizaram um
trabalho fantástico”. Sidney destaca
ainda que a programação desta edição
agregou valores, como as mesas de
negociações. “Embora de uma forma
ainda tímida na minha avaliação, por ser a primeira experiência, mas os próximos
congressos devem concretizar esta nova realidade para os Conacis”.
Hermes Rodrigues de Alcantara
Filho - presidente do Creci/DF
Para ele, XXIII CONACI foi um sucesso,
muito bem organizado, vindo ao encontro
de todo o processo de planejamento. “O
resultado é a satisfação dos colegas
corretores de imóveis que tiveram a
oportunidade de realizarem cursos,
participarem de oficinas e também das
mesas de negociações que foram uma
novidade dentro do CONACI, além das
palestras magnas que também
contribuíram para o crescimento em
termos de conhecimento. Fora a
confraternização muito agradável e
amigável entre os corretores imóveis de
todo Brasil”.

O XXIII CONACI - Congresso Nacional de Co
entre os dias 8 e 11 de setembro, superou toda
participação de quase 2 mil corretores de imóveis
das principais entidades do mercado imobiliário
AEGI (Espanha), que vieram prospectar negóc
brasileiros.
No encerramento, emocionado e com o se
Sindimóveis-SC, Antonio Moser, anfitrião do eve
corretores que contribuíram para sucesso des
muito trabalho, mas agora veio a compensaçã
congressistas saíram satisfeitos e realizados. A
estejamos juntos e fazendo um Congresso que,
crescimento da categoria”.

Presidente em exercício da Fenaci
O presidente da Fenaci, Carlos
Alberto de Azevedo, participou nos
últimos dois anos de todo o processo
de organização do XXIII CONACI. No
entanto, na semana anterior ao
Congresso teve que ser submetido a um
procedimento cirúrgico de emergência
e, infelizmente, por estar de repouso,
não conseguiu participar do evento em
Florianópolis.
O 1° vice-presidente da Fenaci,
Joaquim Ribeiro, assumiu o comando
dos trabalhos e destacou que o
Congresso foi de uma qualidade impar,
com os colegas da Sindimóveis-SC
Presid
perfeitos na organização e cuidando nos
exercí
mínimos detalhes de tudo.
Ele destacou a qualidade excepcional das
atividades programadas, o que levou o XXIII
CONACI a conseguir um número recorde de
público, levando até mesmo as inscrições a
serem suspensas antes do prazo. “Foi um
somatório de pontos positivos, que vieram ao
encontro dos interesses e dos anseios do
corretor de imóveis, que aproveitaram essa
oportunidade de atualização e de
reciclagem. Trocamos experiências com
delegações estrangeiras, tivemos as
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era
as expectativas

São Paulo será a próxima
sede do CONACI

rretores de Imóveis, realizado em Florianópolis,
as as expectativas dos organizadores. Além da
s de todo o Brasil, o evento teve ainda a presença
o mundial como a NAR (EUA), ICREA (EUA) e
cios e trocar experiências com os profissionais

ntimento de dever cumprido, o presidente do
ento, agradeceu a presença maciça dos colegas
sta edição. “Esses últimos dois anos foram de
ão. O Congresso foi exitoso, maravilhoso e os
Agora, vamos trabalhar para que em São Paulo
assim como este, também esteja voltado para o

dente Sindimóveis-SC, com o presidente em
ício da Fenaci durante o Congresso

rodadas de negociações, a oportunidade de
network entre os corretores, a troca de cartões,
o benchmarking, conhecemos pessoas para
fazermos negócios juntos. Sem dúvidas,
tivemos um público participante de primeira
grandeza e qualidade, que se comportou de
maneira exemplar, digna e profissional. Vai ser
difícil o XXIV CONACI em São Paulo superar
tudo isso. Mas, vamos tentar pelo menos
fazer igual”, finalizou Ribeiro que atua
como 2º vice-presidente no Sciesp.
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Presidentes do Sindimóveis PE, SP e SC com o presidente em exercício da
Fenaci e o presidente do Sindimóveis-CE, que sediou a edição anterior

A próxima edição do CONACI será no Estado de São Paulo. A capital paulista
foi escolhida por aclamação para sediar o XXIV CONACI em 2012. O presidente
do Sciesp – Sindicato dos Corretores de Imóveis no Estado de São Paulo,
Alexandre Tirelli, comemorou. “Saímos daqui feliz e emocionados, afinal de
contas, há 32 anos que não ocorria em nosso Estado esta festa maravilhosa,
este selo tão importante que é o CONACI
para a categoria”.
Segundo ele, a diretoria do Sciesp tem
agora uma grande e árdua lição de casa.
“Fazer com que a próxima edição seja pelo
menos igual a essa, coordenada pelo
presidente Antonio Moser, e igual àquela
coordenada pelo presidente do Sindicato
do Ceará, José Maria. Essas duas últimas
edições provaram que essa categoria está
de parabéns pela participação, o que faz
com que nós, dirigentes sindicais,
tenhamos que dedicar ainda mais esforços
para corresponder às expectativas dos
nossos colegas corretores de imóveis”.
Tirelli ainda ressalta o orgulho em sediar
o evento justamente no mesmo ano em
que o Sindicato completará seus 70 anos
de existência. “Nosso orgulho e satisfação
é dobrado, já que em 2012 comemoramos
70 anos de nossa carta sindical”. O
Sindicato do Estado de Pernambuco chegou a se inscrever para disputar a sede
do XXIV CONACI, mas a diretoria pernambucana em uma demonstração de
respeito e carinho a São Paulo, abriu mão, especialmente em decorrência dos
70 anos que a entidade completará em 2012. “Este CONACI não apenas
conseguiu cumprir com os seus objetivos nos aspectos da formação, da
informação e também no campo das relações do trabalho, como também mostrou
- com essa demonstração que foi dada por Pernambuco - a união entre os
Sindicatos existente pelo Brasil, graças à coordenação sempre segura, objetiva,
direta e democrática do presidente da nossa Federação, Carlos Alberto de
Azevedo”, finalizou o presidente do Sciesp.
Até São Paulo, em 2012.

Oficinas temáticas
Relações T
rabalhistas
Trabalhistas

O ciclo de oito oficinas temáticas programadas para o XXIII CONACI iniciou com
a discussão de um tema bastante polêmico: as Relações Trabalhistas. Sobre o
assunto falaram Flavio Prando - vice-presidente do Secovi-SP; Sérgio Porto – presidente da Fesecovi; e Canindé Pegado –
secretário-geral da UGT (União Geral dos
Trabalhadores). O ponto comum entre os
três debatedores foi de que a profissão
do corretor de imóveis precisa de regras
mais transparentes, trazendo mais segurança tanto para os profissionais quanto
às empresas contratantes.
Flavio Prando destacou que existe uma
relação de trabalho ainda não bem resolvida entre a empresa imobiliária e os corretores de imóveis e, defendeu que, para
acabar com o impasse, a legislação trabalhista seja revista para permitir que a
empresa ofereça treinamentos, equipamentos e infraestrutura ao profissional,
sem obrigá-lo a ser celetista.
Já o presidente da Fesecovi, Sérgio Por-

to, acredita que a legislação atual já é suficiente, o que precisa são acordos entre
as partes, que as entidades como os
Sindimóveis e os Secovis, através de suas
federações podem estimular.
Para Canindé Pegado, secretário-geral
da UGT, muitos C.I., como autônomos na
profissão, são submetidos a um regime de
trabalho que não leva em conta a sua atividade autônoma. “Não pode acontecer é

Tecnologia a favor dos negócios

essa dubiedade que existe hoje. Atuar
como um autônomo tratado debaixo dos
interesses unilaterais do empregador”. Para
ele, o melhor é que o profissional seja registrado, ganhe horas extras, tenha seus
direitos laborais garantidos, “ao invés de
ser tratado dessa forma onde a qualquer
momento as empresas podem afastá-lo,
tirá-lo do plantão ou ser usado de uma forma incompatível com a sua atividade”.

Internet para estar no topo das vendas
Nos últimos anos, a maneira de adquirir ou alugar um imóvel
mudou. Em geral, a maioria das pessoas que fecha um negócio
imobiliário passa pela internet. E essa tendência, foi percebida,
primeiro aqui no Brasil, por Augusto Abdala, que foi o palestrante
da oficina 3 – O mercado imobiliário na internet.

Os corretores de imóveis precisam mais do que nunca estar atentos às tecnologias que
lhes permitam a concretização
de negócios. Por esse motivo,
a oficina 2 foi sobre o tema
Rede de imóveis e os avanços
da tecnologia. O assunto foi
abordado pelos palestrantes
Thijs Stoffer, do ICREA, e
Apollo Scherer presidente do
Creci-CE.
Apollo Scherer considerou
que os corretores de imóveis
estão diante de um quadro de
mudança completa dos sistemas de vendas imobiliárias, de
financiamentos. “Nossos clientes mudaram e as modificações têm sido intensas e bruscas e, até mesmo, nos pegando de surpresa”. A comunicação, segundo ele, vem sendo
um processo necessário para
a atividade, porque esta tendo

mais sucesso aquele C.I. mais
ágil, que disponibiliza informações mais rápidas e online. “E
essa é uma agilidade que só a
internet e o sistema de rede
oferecem”.
Thijs Stoffer, representante do
ICREA (sigla em inglês para
Consórcio Internacional de Associações Imobiliárias (EUA),
também reforçou durante a oficina a importância das redes e
da participação dos corretores
de imóveis brasileiros no sistema internacional. Ele citou o
exemplo de sucesso da
WorldProperties.com, “uma
plataforma que reúne agentes
imobiliários de todo o mundo,
possibilitando trocar informações de propriedades, apresentar experiências inovadoras
de agências imobiliárias e formar uma rede de profissionais
de vários países”.

No final da década de 1990, ele desenvolveu o portal da
Wimoveis.com, que hoje é referência no mercado imobiliário brasileiro. Segundo ele, o corretor de imóveis que sempre foi muito
conversador e trabalhou com jornal ou telefone, foi surpreendido
pela entrada da internet. “E na internet ele tem que colocar informações as quais antes julgava que era mais importante estarem
com ele e não com o mercado”.
Os jornais, com páginas e páginas de classificados, em sua
avaliação, ainda tem grande eficácia. “Mas as mídias se completam e, com o tempo, a internet vem ganhando força e pode ser
usada de forma diferença e evoluir mais”, considera.
Ele relata que na Europa, uma nova ferramenta virtual já inova
no mercado imobiliário. “É o Google View, e quando essa tecnologia
chegar aqui, o comprador, antes de fechar o negócio, poderá conhecer a sua vizinhança. Isso será uma forma muito forte de convencimento de venda e compra”. Para ele, as novas tecnologias
e modernidades exigem que “o corretor se adapte e acompanhe as evoluções, além de se profissionalizar cada vez mais
para continuar no topo das vendas”, finaliza Abdala.
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Oficinas temáticas
Condomínios horizontais e loteamentos fechados
Condomínios horizontais e
loteamentos fechados foi o assunto em pauta na oficina 4. O
tema foi explorado pela
palestrante Mariângela Machado, que definiu as diferenças
entre os dois empreendimentos,
destacando que o fundamental
é identificar o perfil do cliente
para oferecer a proposta mais
adequada às suas expectativas.
“Assim, ele poderá vender, se
não mais, melhor, tendo a noção exata de quais limites tem
um condomínio horizontal ou
um loteamento”, enfatizou.
Ela conceitua condomínios
horizontais como um conjunto
de casas, já construídas, e
com as mesmas regras seguidas pelos condomínios verticais
(edifícios), num espaço reser-

vado com portaria e restrição de
acesso a pessoas. “Nesse
caso, o cliente busca
praticidade, ao comprar um imóvel pronto. Ele paga mais caro,
justamente por estar pronto.
Mas, a praticidade leva a um
condomínio horizontal”.
Já nos loteamentos fechados,
que se tornaram mais conhecidos a partir da década de 1990,
o cliente compra o terreno e
constrói à medida que o seu
bolso permite. “O espaço com
personalização leva ao
loteamento fechado. Nesse tipo
de empreendimento, as pessoas são donas de seus lotes e
casas, mas o acesso é livre,
porque as ruas do loteamento
são públicas. Dessa forma, um
loteamento pode não parecer

muito interessante do ponto de
vista da segurança”, explica.
Em sua avaliação, não se
pode dizer que uma alternativa
é melhor que outra. “Tem momentos que tudo parece muito
similar, em outros, tudo é muito

diferente. Por isso, o importante é - de acordo com o perfil do
cliente - oferecer a proposta
que mais se enquadra no que
ele busca e, para isso, é preciso conhecer as diferenças de
cada opção”.

Loteamentos habitacionais
O corretor de imóvel precisa
conhecer a fundo todos os setores do mercado imobiliário. E
neste rol de atuação estão os
loteamentos habitacionais, que
foram o assunto da oficina 5,
oferecida durante o terceiro dia
do XXIII CONACI. As características deste segmento foram
esclarecidas pelo palestrante
Flavio Amary, que preside a Aelo
– Associação das Empresas de
Loteamento e Desenvolvimento
Urbano.
Para exemplificar a relevância
dos loteamentos habitacionais,
Amary destaca uma pesquisa
realizada em São Paulo, com
prefeituras, em que 80% delas
informaram que as cidades nas-

ceram a partir do parcelamento
do solo. Mas, ele reclama que,
com o passar dos anos o
regramento sobre os loteamentos acabaram ficando bastante rígidos. “Em alguns casos
de forma positiva e outras vezes nem tanto, porque quando

se restringe demais, acaba se
correndo o risco de incentivar a
ocupação irregular, as invações
e os clandestinos. Já quando
você tem uma ocupação ordenada, ela vem através de planos diretores, que todos os municípios com mais de 20 mil

habitantes foram obrigados a
elaborar, para estabelecerem
exatamente para onde a cidade pode crescer”.
Ele destacou ainda um projeto em tramitação no Congresso, que altera a atual lei
de loteamento que é de 1979.
Segundo ele, a nova proposta
traz muitas inovações, e, principalmente, preocupa-se com
a falta de terrenos. “Hoje, o
custo da terra está alto porque
tem menos oferta e, para ter
mais oferta,é preciso se produzir mais. Porém, para se produzir mais, é preciso buscar
soluções para desburocratizar
e aumentar a produçao de lotes urbanizados”.

Cidades costeiras e as suas restrições

A oficina 6 do XXIII CONACI
trouxe à discussão as diferenças legais entre as cidades
costeiras e aquelas distantes da costa, quan11

do se trata da aquisição e construção de imóveis. O tema foi
abordado pelo advogado
Roberto J. Pugliese, especialista em Direito Notarial e Regis-

tros Públicos e em Educação
Ambiental.
Segundo ele, o emaranhado
legislativo nesta área é vasto,
mas o principal é compreender
porque as cidades costeiras
são diferenciadas em relação ao
remanescente do país. “Primeiro, porque o ecossistema é frágil. Segundo, todo mundo cobiça, por exemplo, morar no Rio
de Janeiro e ninguém quer morar na Bolívia. Se todo mundo
for para a costa, é mais esgoto,
mais vias públicas, mais automóveis e mais desmatamento.

É por isso que o governo, de
modo geral, de uns 30 anos
para cá, entende que a zona
costeira deve ter tratamento diferenciado, com legislação específica.
Na avaliação de Pugliese, as
distinções entre a costa e as
regiões distantes dela, são necessárias e importantes e devem ser compreendidas não
somente pelos corretores de
imóveis, como por todos os brasileiros. “Faz parte da necessidade de preservação e do
nosso dever como cidadãos”.

Oficinas temáticas
Financiamentos imobiliários
Um projeto-piloto que vem sendo desenvolvido pela Caixa Econômica Federal, em
São Paulo e no Rio de Janeiro, em pouco
tempo terá se expandindo para todo Brasil, permitindo que os corretores de imóveis sejam “correspondentes bancários
Caixa”. Isso significa que os pedidos de
financiamentos imobiliários serão feitos
com mais agilidade e pelo próprio corretor de imóvel, que terá acesso ao sistema corporativo da Caixa, de seu próprio
escritório, podendo efetuar até a minuta
do contrato entre o comprador e a instituição financeira.
A novidade foi explicada aos participantes do XXIII CONACI durante a oficina 7,
que abordou o tema financiamentos imobiliários. Fernando César Nóbrega dos
Santos, representante da Superintendência Regional da Caixa em Santa Catarina,
destacou que os corretores de imóveis já
são grandes parceiros da Caixa e que a
intenção, é fortalecer esta parceria remunerando o corretor, que passará a ter acesso a alguns serviços antes só inerentes
aos funcionários da instituição. Para ser
correspondente Caixa, o corretor de imóvel precisará ser pessoa jurídica, dispor
de uma equipe de atendimento e ter estrutura de informática para gerar documentos e acessar sistemas corporativos da
Caixa, para a aprovação do crédito.

Consórcios,
uma alternativa
– Também dentro
da oficina 7, os
consórcios foram
tratados como
mais uma opção
para a aquisição
do primeiro imóvel ou, até mesmo, como alternativa para investidores. O tema
foi abordado por
Francisco Coutinho, diretor comercial da
Rodobens para as regiões de São Paulo e
Rio de Janeiro.
Para ele, o consórcio é uma alternativa
interessante porque permite a compra planejada e à vista, constituindo-se num investimento mais barato. “O corretor de
imóvel hoje é o profissional mais preparado para a venda de consórcio de imóveis e
deve se aprimorar nas formas de oferecer
o consórcio para os clientes de sua própria carteira”, enfatizou.
Polêmica – A oficina 7 ainda trouxe à
tona uma reivindicação antiga da categoria. Ao usar a palavra, José da Costa Sena,
diretor 1° secretário do Creci/DF, que participava como secretário da mesa diretiva
dos trabalhos, abordou o fato dos correto-

res de imóveis não serem considerados
pelas instituições financeiras como avaliadores de imóveis. Segundo ele, os corretores de imóveis reivindicam que as avaliações mercadológicas não sejam concentradas pelas instituições financiadoras exclusivamente nos engenheiros. “Cientes de
sua importância e contribuição para o desenvolvimento do mercado imobiliário, a
categoria repudia essa reserva de mercado, que lhes tira o direito garantido pela
Constituição Federal e ratificado através de
resolução do COFECI, de que também são
profissionais habilitados a assinarem laudos de avaliação mercadológica exigidos
pelos agentes financeiros e requerem desses organismos a revisão do formato em
vigência”, desabafou.

Estratégias de ação para o êxito profissional
A oficina 8 do XXIII CONACI foi uma injeção de ânimo nos participantes e um
alerta sobre a importância dos profissionais refletirem sobre o futuro. “Quem não
sabe para onde vai, qualquer caminho é
bom”, destacou o palestrante Ronaldo
Gonçalves Soares, que falou sobre o tema
Estratégias de Ação para o Êxito Profissional.
Ele destacou que com objetivos, metas e plano de ação, tudo fica mais simples. “Na realidade, todos nós, profissionais liberais, somos uma empresa e não
existe grande diferença entre administrar
uma empresa e a nossa vida. Então, precisamos usar métodos e ferramentas que
se aplicam à gestão empresarial, também
na nossa vida pessoal, definindo visão de
futuro, objetivos e plano de ação, porque
o êxito parte do princípio que tudo é gestão”, argumentou o palestrante.
Ronaldo reforçou que a única forma de
sairmos do ponto em que estamos é termos uma visão de onde queremos chegar. “O que acontece, é que na maioria
das vezes não temos isso claro”. Exem-

plificou que muitas vezes, diante de situações frustrantes, como a não concretização de um negócio que parecia certo, o
profissional deve aproveitar para aprender.
“O fracasso momentâneo, não será fracasso se dele tirarmos lições: o que erramos,
por que não deu certo e o que posso fazer
para que próxima venda, o próximo encontro
seja mais efetivo. Porque, na realidade,
nossa vida é uma série de experiências

que podem ser mudadas, quando agregamos conhecimento”, diz, acrescentando
que, às vezes, “conduzimos nossa vida
profissional por tentativas: erros e acertos.
Aprendemos com a prática, com o que alguns nos passam. E quem disse que o
que estão nos passando é o melhor? Por
isso que a profissionalização é tão importante, além de se despertar para
a importância de parar e planejar”.
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Mesa de Negócios
Nacionais e Internacionais

Nesta edição do congresso, a Comissão
Organizadora Nacional, trouxe como
grande novidade a instalação de Mesas de
Negociação que permitiram que corretores
e corretoras de imóveis apresentassem e
transacionassem seus produtos durante a
realização do evento, aproveitando a grande
afluência de colegas presentes ao
Congresso.
Alexandre Tirelli, presidente do Sindicato
dos Corretores de Imóveis de São Paulo
(Sciesp), e membro da Comissão
Organizadora Nacional e um dos
coordenadores
das
Mesas
de
Negociações, falou sobre essa experiência
pioneira. “Nós coordenamos as mesas de
negociações e, a exemplo de outros
congressos, de outros encontros dessa
natureza na Europa, na América do Norte,
foi um sucesso. Os corretores e corretoras
de imóveis conseguiram interagir, trocar

Assinatura de

cartões e ofertas que cada um possui em
suas determinadas regiões.
Segundo o que nós sentimos daquelas
pessoas que lá estavam participando,
representando seus Estados, foi muito
proveitoso, e eu diria que houve realmente

Registro...

a garantia de que bons negócios foram
realizados entre os corretores e corretoras
de imóveis que optaram por se valer das
mesas de negociações oferecidas pelo
CONACI”, comemorou Tirelli. (texto:
Rogério Sampaio/Fenaci)

2° lugar Estado do Ceará

As três maiores delegações de corretores de
imóveis presentes no XXIII CONACI foram
premiadas.
1° lugar Estado do Rio de Janeiro

3° lugar Estado do Paraná

Convênios

Apresentação
artística da Dona
Bilica descontraiu os
congressistas no
último dia do evento
Sérgio Porto, presidente da
Fesecovi

Javier Díez, presidente da Hedima com
Joaquim Ribeiro

O XXIII CONACI foi cenário de luxo para a assinatura de
dois convênios: um com a Hedima, e o outro com a Federação
Nacional Sindicatos da Habitação (Fesecovi). Com a Hedima,
entidade espanhola especializada em ensino a distância, o
convênio servirá para ministrar cursos de E-Learning, com
temas específicos, voltados exclusivamente para os
corretores de imóveis. Com a Federação Nacional dos
Sindicatos de Habitação, o convênio firmado diz respeito ao
acompanhamento dos principais temas que dizem respeito à
manutenção e conquistas dos corretores de imóveis, bem
como a reiterada preocupação com o bem estar dos
profissionais. (texto: Rogério Sampaio/Fenaci)
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Presidente em exercício
da Fenaci, Joaquim
Ribeiro, homenageia
Elaine Kunrath,
secretária-executiva da Federação
Os mais de 1500
congressistas
lotavam os corredores do Centro de
Convenções nos
intervalos entre as
atividades. Em cada
sala, uma grande
oportunidade de
atualização.

Expositores
uma feira voltada ao corretor de imóveis
Editora Lex Magister
Segundo a promotora de vendas Janaina
Castanha, pela primeira vez a Editora Lex
divulgou seu material da área imobiliária
registral e
notorial
num evento
de grande
porte.
Foram
comercializadas
assinaturas anuais,
que
compreendem
acesso
virtual, recebimento semanal de fascículos
com assuntos relevantes do setor e
manual com o passo a passo de todos os
procedimentos imobiliários.
CasaSoft
A empresa, que já tem 20 anos de
atuação, desenvolve sistemas imobiliários e aproveitou o XXIII CONACI para

divulgar os vários produtos que oferece
para o mercado imobiliário, com qualidade, alto desempenho, confiabilidade e
usabilidade com o melhor custo-benefício do mercado.

Alterdata
A empresa, que tem 15 mil clientes ativos
e 35 bases espalhadas pelo Brasil,
lançou no XXIII CONACI o Immobile - um
software de
Solução
Imobiliária
Integrada.
Segundo o
representante da
empresa,
Angelo
Peçanha,
um
software
que facilita
a vida do
corretor, em que ele gerencia seus
contatos e seus imóveis e publica imediatamente na internet, numa página oferecida pela Alterdata.

RE/MAX
A RE/MAX é a maior rede imobiliária do
mundo em transações imobiliárias e está
presente em todos os continentes, em 82
países,
com cerca
de 100 mil
corretores
em mais
de 7 mil
unidades
franqueadas.
A RE/MAX
dá ao seu
franqueado a oportunidade
de criar o
seu próprio negócio de forma independente e disponibiliza total apoio de uma
estrutura consolidada.

Cidade Pedra Branca
O empreendimento, alicerçado no conceito de Urbanismo Sustentável integrando
uma preocupação com os pedestres, com
as construções sustentáveis e a qualidade dos
espaços
públicos,
além de
toda
infraestrutura
de alta
performance
desenvolvida
para as áreas de tecnologia e saúde,
marcou presença no XXIII CONACI
buscando futuras parcerias e consolidando o seu reconhecimento como uma nova
proposta de conceito imobiliário.

Rodobens Consórcio
A Rodobens Consórcio possui um
histórico de tradição e qualidade, e uma
diversidade de produtos e serviços, que a
consolidam
como uma
das empresas mais
respeitadas
do setor de
consórcios.
No XXIII
CONACI os
corretores
conheceram
como
podem se
tornar
parceiros da
Rodobens. "Sucesso além do imaginado", segundo Francisco Coutinho, diretor
comercial.

CNPL - Confederação Nacional das
Profissões Liberais
Francisco Feijó, presidente da CNPL
destacou a
importância da
presença da
entidade no
XXIII CONACI
para se aproximar dos
profissionais.
“Para mostrar
quem somos,
ao que viemos
e o que fazemos e para dar
transparência a
nossas atividades, aproveitamos o evento dos corretores de imóveis
que é uma das maiores categorias
vinculadas à CNPL”, declarou Feijó.

ImobFORT
A empresa oferece soluções tecnológicas,
fortalecendo as imobiliárias através do
uso de
sistemas
como
Supersite
Flex,
Gerenciador
Web,
Gerenciador
de Imóveis,
Gerenciador
de
Clientes,
Gerenciador de Rede Imobiliária e Portal
nacional buscaimoveis.com. Para o
gerente de vendas, Marcio Weiss, em
termos de resultados o XXIII CONACI foi o
melhor evento do qual a ImobFORT já
participou.

Wimóveis
O Portal Wimóveis disponibiliza ferramentas para uma melhor compreensão dos
dados do mercado bem como uma
otimização na
busca do
imóvel desejado. É considerada o 2º maior
portal exclusivo
de imóveis do
Brasil em
páginas
acessadas e o
1º em acesso
per capita.
Augusto
Abdala, diretor
de tecnologia do Portal Wimóveis, diz
que se surpreendeu com a participação de corretores de imóveis do
Brasil inteiro no XXIII CONACI.
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Cartade Florianópolis
Prezados(as) corretores e
corretoras de imóveis de todo
o Brasil.
O XXIII Congresso Nacional
de Corretores de Imóveis
(CONACI) foi um estrondoso
sucesso graças a efetiva
participação da categoria,
que compareceu em grande
número e acolheu as
propostas de criação de um
novo e significativo patamar
de desempenho profissional.
Se hoje a indústria imobiliária
brasileira retomou o seu papel
de locomotiva da economia
nacional, não tenham dúvidas
de que os corretores de
imóveis desempenham um
papel preponderante neste
cenário de prosperidade.
Este CONACI, realizado Momento da leitura da carta, com a
entre os dias 8 e 11 de
setembro, sob os auspícios e bênçãos da bela e acolhedora
cidade de Florianópolis, com a competente e profissional
realização do Sindimóveis-SC, Fenaci e parceiros de todas as
horas, proporcionou um leque admirável de conquistas e avanços
que se tornarão um divisor de águas quando o assunto é o bem
estar e o crescimento profissional dos corretores e corretoras
de imóveis.
Antenado com os novos tempos, desde sua concepção, este
CONACI trouxe em seu bojo várias propostas inovadoras, a
começar pelo seu tema central que preconiza que o mundo é
nossa casa, e que a sustentabilidade é uma meta que devemos
alcançar. Este tema foi um achado de rara felicidade, pois incute
no profissional corretor de imóveis a responsabilidade de agregar
o produto qualidade de vida nas futuras transações com seus
clientes. Se esta atitude prosperar, por si só, este nosso
congresso já terá valido a pena.
Ainda falando no presente, mas com um olhar sempre voltado
para o futuro, destacamos também um outro tema afeito à
sustentabilidade, mas agora direcionado para o crescimento do
ser humano, que é o principal elo na cadeia do bem estar
planetário. Nesta edição do Congresso, uma das preocupações
basilares girou em torno da qualificação profissional. É uma
questão de honra que as entidades representativas dos corretores
e corretoras de imóveis lutem e propiciem melhores condições
de trabalho e crescimento profissional para os seus filiados.
Por isso, este Congresso revolucionou e criou um novo marco
histórico ao trazer para o primeiro plano a questão da
internacionalização dos corretores de imóveis brasileiros e
permitir que eles possam, a partir de agora, atuar em escala
global, mostrando ao mundo sua eficiência e competência. O
mercado imobiliário internacional está de olho no Brasil. Prova
disso é que neste XXIII CONACI se fizeram presentes
representantes das principais entidades do mercado imobiliário
mundial como a NAR (EUA), ICREA (EUA) e AEGI (Espanha) e
do Reino Unido, que vieram prospectar negócios e trocar
experiências com os nossos profissionais.
Ainda no âmbito internacional, o Congresso também serviu
de cenário para o estabelecimento de um convênio entre a
Fenaci e a Hedima, entidade espanhola especializada em
ensino a distância, para ministrar cursos de E-Learning,
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presença de todos os diretores de Sindimóveis do Brasil

voltados exclusivamente para os corretores de imóveis. E por
falar em assinatura de convênios, a Fenaci e a Fesecovi
(Federação dos Sindicatos da Habitação), também firmaram um
acordo através do qual as duas entidades máximas da categoria
(uma patronal e a outra laboral), uniram esforços em prol do
atendimento dos direitos dos corretores de imóveis.
Outro grande ponto de destaque dentro do CONACI foi a
realização do 2º Fórum da Mulher Corretora de Imóveis, que
discutiu as condições do mercado de trabalho feminino, ao
mesmo tempo em que aprovou a criação de uma Comissão
Nacional de Apoio às Corretoras de Imóveis.
E como não podia deixar de ser, a atuação do corretor de
imóveis, pautada nos mais elevados princípios éticos e
profissionais, em consonância, com a sua responsabilidade no
desenvolvimento econômico, político e social do Brasil também
mereceu destaque dentro da extensa gama de assuntos tratados
durante o congresso.
Temos a certeza que os congressistas participantes do XXIII
Conaci deixarão Florianópolis imbuídos de um forte espírito de
união e um profundo sentimento de orgulho por serem
profissionais corretores de imóveis e que, por todo o Brasil,
amplificarão a importância de participação nos destinos da
categoria, atuando mais fortemente junto ao seu sindicato ou
associação de classe.
No encerramento do XXIII CONACI foi lida uma moção em
homenagem ao presidente da Fenaci, Carlos Alberto de Azevedo
que, em razão de um procedimento cirúrgico de emergência, foi
o grande ausente do congresso. Os companheiros corretores
de imóveis de todo o Brasil enviaram votos de pronto
restabelecimento e o reconheceram de público como um dos
principais artífices pelo sucesso do evento.
Enfim, o XXIII Conaci cumpriu brilhantemente seu destino. Foi
plural e específico, abrangente e detalhista. Nestes quatro dias
de encontro em Florianópolis, foram discutidos com
responsabilidade e profundidade o presente e o futuro da nossa
categoria. Estamos todos de parabéns e até 2012, na cidade de
São Paulo.
Antonio Moser
presid. Sindimóveis-SC

Joaquim Ribeiro
presid. exercício Fenaci

Uma categoria unida em Santa Catarina em prol da
realização - com grande sucesso - do maior evento
nacional dos corretores de imóveis.
Desde quando SC foi escolhida a sede do XXIII
CONACI, em 2008, toda a diretoria do Sindimóveis-SC,
com apoio de seus delegados regionais, dos seus
funcionários e também dos profissionais corretores de
imóveis no Estado não mediu esforços para que o
Congresso fosse realizado com grande sucesso, entrando para a história como um evento bem organizado,
batendo recorde de público e com uma programação
que privilegiasse o aperfeiçoamento e os temas mais
atuais da profissão.

Diretores do Sindimóveis-SC: Edegar Mohr (1°vice-presidente), Sandra Mostiack
(tesoureira), João Pinho (1° secretário) e Antonio Moser (presidente)

Na foto, os delegados regionais do Sindimóveis-SC no XIII CONACI: Admir (Xaxim), Horst (Brusque), Anderson
(Itapema), Laucir (Curitibanos), Doris (Mafra) e seu esposo Sérgio. Os delegados Carlos Chemin (Chapecó), Soraia
Vasselai (Blumenau), Clésio A. de Carvalho (Tubarão), Luiz Roberto Olinger (Videira), Davenir José Gasperin (São
Miguel do Oeste), Heitor S. Rosa Filho (Itajaí) e Juliano Ohf Dalfovo (Rio do Sul)
também participaram do XXIII CONACI
RECONHECIMENTO
Edegar Mohr (1°vice-presidente),
Assessor jurídico
Sandra Mostiack (tesoureira), Ari
do Sindimóveis-SC
Carelli (2° secretário) e João Pinho
dr. Élio Avelino da
(1° secretário) foram homenageaSilva
dos pela dedicação à realização do
XXIIII CONACI
Delegado regional
de São Francisco
do Sul, Raphael

Tesoureira Sandra (c) com as
funcionárias do Sindimóveis-SC
Bruna (esq.) e Cláudia

Prof. Diniz, que ministra o curso de Avaliação
Imobiliária do Sindimóveis-SC, e a assessora
de imprensa do Sindicato, Patrícia Gomes

