
Iniciativas reconhecidas
Foco em pessoas contribui para que

imobiliária se destaque no setor
POR CLEVERSON ULIANA

N a capital mineira, que neste ano teve o inverno
mais quente da história, estão as quatro unidades
da Prolar Netimóveis, eleita a imobiliária destaque

da rede há quatro anos consecutivos.
Nos bastidores de todo o reconhecimento, está o tra-

balho de Vinicius Araújo - que atua há 22 anos no mer-
cado imobiliário - para conquistar uma liderança mais
eficiente e melhores resultados, fortalecendo a rede e
promovendo o crescimento do colaborador. "Temos co-
mo foco maior as pessoas, pois são elas que fazem tudo
acontecer. Apoiar e incentivar nossos colaboradores,
fazendo com que eles se sintam bem por estar aqui,
sempre será nosso maior propósito", afirma.

Uma das inovações de Vinicius foi a implementação
de uma gestão descentralizada, focada na qualidade, nas
pessoas, no relacionamento e na capacitação dos profis-
sionais. "Criamos uma gerência de relacionamento, que
promoveu o crescimento das demais gerências comerciais
e administrativas, além de um plano de carreira, que

possibilita ao profissional crescer
com a empresa. Um corretor, por
exemplo, pode se tornar gerente,
enquanto os gerentes podem se trans-
formar em sócios-diretores de uni-
dades futuras", aposta.

A gerência de relacionamento à
qual Vinicius se refere é executada
por um profissional de relações pú-
blicas. "A intenção é ter alguém ava-
liando e medindo os resultados das
pessoas, sempre atento ao menor
sinal de baixa motivação, para que
possa agir com foco no problema.
Temos de ajudar nossos vendedores
a manterem sua autoestima em alta
todos os dias", assegura.

Iniciativas - Além da gerência de
relacionamento, a Prolar implantou
ainda diversas outras ações para me-
lhorar a gestão de pessoas, a comu-
nicação integrada e, consequente-
mente, o atendimento aos clientes.
Vinicius explica como funciona cada
iniciativa e que benefícios elas trazem
para a empresa:
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"Temos como foco
maior as pessoas, pois

são elas que fazem
tudo acontecer. Apoiar

e incentivar nossos
colaboradores,

fazendo com que eles
se sintam bem por

estar aqui, sempre será
nosso maior propósito"

VINÍCIUS ARAÚJO

Claro que todas essas ações demandam investimen-
tos, mas Vinicius garante que vale a pena: "Não precisa-
mos gastar muito para obter bons resultados. Quando
você consegue montar uma equipe comprometida e res-
ponsável, as respostas são bem mais rápidas e eficientes.
De qualquer forma, vale muito a pena investir, desde
que você enxergue que o investimento está sendo rever-
tido em aprendizado e praticado dia a dia".

Um dos exemplos de sucesso é João Neves de Ma-
cedo, que entrou na Prolar como corretor júnior e,
hoje, três anos depois, é gerente de negócios imobiliá-
rios, liderando uma equipe de 12 corretores. "Eu amo
trabalhar na Prolar e visto a camisa da empresa com
prazer e honra. Aqui, não existem promessas de algo
que esteja fora do alcance do nosso líder. O que se pro-
mete se cumpre com total exatidão e em tempo hábil",
elogia o colaborador.

Recrutamento - Por falar em montar uma equipe com-
prometida e responsável, você deve estar pensando no
que a Prolar faz para acertar no recrutamento e seleção,
trazendo para a empresa profissionais alinhados com
sua missão e expectativas. "Talvez, essa seja a parte
mais difícil do processo. Às vezes, você entrevista um
profissional com ótima aparência, comunicativo, que
possui formação superior e outras coisas mais. Aí,
contrata e, com o passar do tempo, percebe que ele,
apesar de ter as competências de um bom vendedor,
não possui o perfil de um corretor de imóveis. Ou se-
ja, você perdeu tempo e dinheiro treinando a pessoa
errada. Mas não tem jeito! No mercado de trabalho, é
importante conviver para enxergar o perfil certo", avi-
sa Vinicius.

Metas - As metas de vendas são
estipuladas de acordo com o poten-
cial de mercado. Se alcançadas, são
recompensadas de forma bastante
descontraída no Prêmio do Mês.
"Sempre colocamos prêmios de in-
centivos, como: máquina fotográfi-
ca, fim de semana em hotel fazenda,
computador e até passeio de heli-
cóptero com acompanhante - que é
um sucesso", conta.

Ele sabe que de nada adianta
cobrar resultados sem motivar e
incentivar, da mesma forma que é
inviável motivar e incentivar sem
alcançar resultados. "Sempre apos-
tei nas pessoas. Trabalho muito pa-
ra mostrar o caminho do sucesso e
não meço esforços para fazer de um
colaborador 'o cara'. Mas ele tem de
mostrar que está fazendo sua parte,
pois não trabalho com quem não dá
retorno", declara.

Para terminar, Vinicius deixa uma
mensagem aos líderes de todo o Brasil
que queiram se inspirar no modelo
de gestão de pessoas da Prolar: "Sem-
pre me pautei por dar o exemplo, em
vez de cobrar. Mostre que você não é
líder por acaso. Liderar é ter sensibi-
lidade para enxergar oportunidades
onde muitos não veem, é respeitar as
pessoas e acreditar sempre".
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