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CORRETORES DE IMÓVEIS DE PERNAMBUCO
PARTICIPAM DO MAIOR EVENTO DO MERCADO
IMOBILIÁRIO.

O

Encontro Brasileiro de Corretores de Imóveis (ENBRACI) edição 2017,
realizado nos dias 5 e 6 de outubro, superou todas as expectativas. Com uma
programação extensa e composta por renomados palestrantes nacionais e
internacionais, o evento contou com organização, disciplina e diversas oportunidades
de interação entre os mais de 1.200 profissionais que participaram. A delegação
pernambucana marcou presença assistindo a todas as palestras e voltou com uma
bagagem de conhecimentos e de novos relacionamentos.
Diferente das demais edições do evento, que contaram com palestras e oficinas
simultâneas, o ENBRACI deste ano concentrou todos os participantes numa sequência
de palestras com foco nas melhores práticas do mercado imobiliário nacional e
internacional. No primeiro dia, os corretores tiveram verdadeiras aulas ministradas pelo
jornalista Carlos Alberto Sardenberg, que falou sobre “A influência das reformas e da
recuperação da economia no mercado imobiliário”, e pelo Ministro do TSE Tarcísio de
Carvalho, que explanou sobre “O que esperar das Eleições 2018”. Também
palestraram o brilhante Dado Schneider (“O mundo mudou bem na minha vez!”) e o
economista Ricardo Amorim (“Como prosperar na crise?”). Finalizando a programação
do dia, o presidente do Cofeci, João Teodoro da Silva, mediou o Painel Internacional
com a participação de Thomas Riley (Saudação da NAR), Eleonore Rojas (GO Digital) e
Sebastian Sosa, que conduziu o tema “As melhores pessoas fazem os melhores
profissionais imobiliários”.
No segundo e último dia de evento, os corretores contaram com palestras de Nailor
Marques (“Atitudes de empreendedor”), Gabriel Vilarreal (“Lições de Walt Disney para
aumentar seu faturamento”), Peixoto Accioly (“Como sobreviver e ainda crescer no
mercado imobiliário atual”), Paulo de Vilhena (“Como se tornar um corretor de sucesso
– alto desempenho em vendas”), Geraldo Rufino (“Catador de sonhos”). No
encerramento do evento, a entidade Reciclando Sons – projeto social que ensina
música clássica para crianças e adolescentes carentes do lixão da Cidade Estrutural –
emocionou a plateia com uma apresentação musical.
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