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TEMAS SUGERIDOS PARA SORTEIO DAS REDAÇÕES 

 

GESTÃO IMOBILIÁRIA 

1.       Mercado Imobiliário na cidade do Recife - Perspectivas e estratégias. 

2.       Novos produtos imobiliários e reestruturação urbana. 

3.       O mercado imobiliário residencial da região metropolitana de Recife. 

4.       Tecido urbano e mercado imobiliário de Recife. 

5.       Formação de preços no mercado imobiliário urbano brasileiro. 

6.       Atributos que configuram qualidade às localizações residenciais. 

7.       O uso das redes sociais como ferramenta de marketing. 

8.       Mercado para imóveis de uso comercial em comunidades de baixa renda. 

9.       Planejamento estratégico no mercado imobiliário. 

10.   Relações entre a internet e as mudanças estratégicas no mercado imobiliário. 

11.   O registro de imóveis como instrumento para a proteção e o desenvolvimento do mercado imobiliário. 

12.   Planejamento estratégico na indústria imobiliária. 

13.   Marketing de relacionamento no mercado imobiliário. 

14.   O marketing estratégico na gestão imobiliária 

15.   Os condomínios habitacionais e a valorização do espaço através das estratégias de marketing. 

 

 

 

 

 

 

 



FACULDADE DE CIÊNCIAS DA ADMINISTRAÇÃO DE PERNAMBUCO - FCAP/UPE 
SUPERIOR EM GESTÃO IMOBILIÁRIA | SUPERIOR EM REPRESENTAÇÃO COMERCIAL 

EDITAL DO PROCESSO SELETIVO 2017 

Página 2 de 2 

 

 

 

REPRESENTAÇÃO COMERCIAL 

1.       Gestão estratégica de vendas. 

2.       Perfil do consumidor de baixa renda na cidade do Recife. 

3.       A importância da gestão da marca na perspectiva da representação comercial. 

4.       Motivação da equipe de vendas. 

5.       A importância do atendimento ao cliente na gestão de serviços. 

6.       Relação entre vendas e a gestão do fluxo de caixa. 

7.       Desafios na elaboração de estratégias comerciais em cenários de crise. 

8.       Desafios para a gestão comercial em empresas multinacionais. 

9.       A relação entre vendas e redes sociais. 

10.   Desafios do líder em equipes de alto desempenho. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


