
Novo cenário para corretores e vendedores  
Yan Boechat e Marli Olmos 
 
Tradicionalmente, o preconceito persegue as duas profissões. Nos filmes, eles aparecem mal 
arrumados e no mundo real levam muito tempo para despertar a confiança do cliente. De 
modo geral, o estereótipo do corretor de imóveis e do vendedor de carros ainda não alcançou 
o mesmo status de outras ocupações. Mas, em uma época de vendas tão favorável nos dois 
setores, os ganhos salariais compensam engolir a discriminação.   
 
Não é só o aquecimento dos dois mercados que começa a mudar os perfis das duas funções. O 
que era antes visto como um trampolim para uma ocupação e carreira melhores começa a 
receber tratamento diferenciado. Tanto empregado como empregador estão muito mais 
atentos à formação profissional específica. E, mais do que nunca os vendedores que mais se 
destacam recebem incentivos e premiações para deixarem de encarar a profissão como "um 
bico". Não é para menos. Vender carros ou imóveis pode render salários médios de R$ 6 mil a 
R$ 8 mil. Os mais talentosos podem chegar a ganhos de até R$ 15 mil nos dois setores.   
 
Aos poucos, a corretagem de imóveis vem atraindo profissionais com formação sólida que, por 
uma razão ou outra, deixaram suas carreiras e estão em busca de novas oportunidades. 
"Ainda é uma profissão em que as mães não dizem aos seus filhos que seria o sonho delas vê-
los trabalhando, mas a profissionalização e o crescimento do mercado imobiliário estão 
fazendo com que muitas pessoas que nem sonhavam em ser corretores reavaliem as 
opiniões", diz Júlio Piña, vice-presidente de operações da BR Brokers, holding que controla 
mais de 20 imobiliárias no país e que conta com mais de 4 mil corretores.   
 
Os números do mercado embasam a opinião de Júlio. Só no último ano as 21 incorporadoras e 
construtoras que foram à bolsa de valores lançaram mais de R$ 25 bilhões em imóveis novos 
no país. É um crescimento de 168% em relação a 2006, que já havia registrado aumento de 
mais de 100% nos lançamentos de 2005. A explosão de oferta encontrou terreno fértil na 
demanda, que vem absorvendo todo esse volume de lançamentos de forma sólida. Em 2007 
foram vendidos por essas mesmas empresas cerca de R$ 15 bilhões em imóveis novos. O 
aumento em relação a 2006 também é alto: 121%.   
 
Na prática isso significa que os corretores brasileiros trabalhando para esse restrito número de 
empresas venderam quase R$ 15 bilhões. Quase 100% dos lançamentos imobiliários e mesmo 
os imóveis usados são comercializados pelos corretores de imóveis. É raro um apartamento ou 
uma casa ser vendido diretamente ao cliente. "É um mercado em forte expansão e como os 
corretores ganham por comissão, o potencial de ganhos aumentou muito", diz a 
superintendente de recursos humanos da Lopes, Roberta Bicalho, uma das maiores corretoras 
do país.   
 
No setor automotivo, que tem batido recordes sucessivos, somente no primeiro trimestre do 
ano, foram licenciados 647,9 mil veículos zero-quilômetro, um avanço de 31,4% na 
comparação com igual período de 2007. O aquecimento das vendas garante a boa 
remuneração dos vendedores, que recebem comissão não apenas pelo carro como por cada 
acessório ou serviço, como licenciamento e seguro, acertados na loja.   
 
Um corretor de imóveis recebe, em média, cerca de 1,5% sobre o valor do imóvel 
comercializado. Atuando em uma cidade como São Paulo e com construtoras que fazem muitos 
lançamentos, a remuneração mensal pode atingir valores bastante interessantes. "Se todos os 
nossos dois mil corretores vendessem exatamente igual, o que não acontece, cada um teria 
uma média mensal de salários de R$ 10 mil", diz Roberta.   
 
Segundo o Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo - Creci-SP -, os 
profissionais paulistanos têm rendimento médio de R$ 8 mil a R$ 10 mil. "Mas se levarmos em 
conta os que atuam apenas em lançamentos o valor sobe para R$ 13 mil", diz José Augusto 
Viana.   
 



Nas concessionárias de veículos, os atrativos, seja a remuneração ou incentivos começam a 
reduzir a rotatividade. Há quatro anos, 40% da força de trabalho nos pontos de venda 
autorizados da Volkswagen eram trocados anualmente. A média caiu para 25%. "Mas a nossa 
meta é reduzir ainda mais, para 20%, destaca o gerente nacional de vendas da Volks, Gustavo 
Chmidt. A montadora se aproxima, assim, da média na sua matriz, na Alemanha, onde a 
rotatividade de vendedores está hoje em 20%.   
 
Praticamente todas as montadoras trabalham hoje com premiações e incentivos para os 
melhores vendedores. A Ford faz com que seus concessionários trabalhem com um sistema 
que se parece a um programa de milhagem. O acúmulo de pontos rende brindes e até viagens 
ao exterior com direito a acompanhante.   
 
Com remuneração mais atraente, o nível de instrução também começou a mudar nas duas 
profissões. Entre os vendedores de carros, a maioria tem o segundo grau completo. Os 
concessionários mais exigentes pedem que o profissional esteja pelo menos cursando uma 
faculdade. Muitas imobiliárias também estão se dando ao luxo de só contratar corretores com 
terceiro grau completo. Na Lopes isso é regra. Apenas em casos raros, quando o corretor é 
muito experiente, admitem-se profissionais sem nível superior. Segundo Roberta, o mercado 
se profissionalizou e o cliente quer quase um consultor para o negócio.   
 
O mesmo acontece no mercado de veículos. "A habilidade de interpretar a necessidade do 
cliente se assemelha quase a de um terapeuta", destaca o gerente nacional de vendas da Ford, 
Oswaldo Ramos. O executivo lembra que o cliente está cada vez mais exigente.   
 
Com o avanço da pesquisa por internet, o cliente chega à concessionária muito mais bem-
informado do que no passado. "Por isso, o vendedor tem que conhecer o carro que vende e o 
dos concorrentes", completa Chmidt, da Volks.   
 
Um dos maiores desafios para um vendedor de carros hoje é não deixar o cliente perder a 
paciência de esperar pelo modelo desejado. No mercado aquecido de hoje o consumidor tem 
esperado até mais de 60 dias para receber o carro novo. Mas até isso está mudando. "Há três 
anos o consumidor jamais aceitaria esperar", lembra Ramos, da Ford.   
 
Engenheiro mecânico com mais de 20 anos de profissão e passagens por empresas como 
Philips, Guilherme Carrara se tornou corretor de imóveis no ano passado, por influência da 
mulher. "Via ela ganhando muito mais do que eu", diz ele, que trabalha na JGM, de Brasília. 
No mês passado Carrara se tornou o recordista de vendas. Tirou em comissão cerca de R$ 15 
mil reais. "Não volto mais para a indústria, aqui ganho o quanto trabalho", diz.   
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