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Dedico esse livro a cada pessoa que passou pelo 
nosso caminho e nos ajudou direta ou indiretamente a 
construir esse pequeno grande sonho, mas sobretudo 

aos sócios e associados da Refúgios Urbanos.

Nada se faz sozinhos, mas quando os 
sonhadores se juntam, tudo é possível. 

Agradeço à minha amada Mari por me apoiar.
Sem seu amor, eu seria muito menos. 

Agradeço à Solange Reis, à Silvia Balieiro e à Tatiana 
Engelbrecht que me apoiaram na edição deste livro.

Matteo Gavazzi

Inicialmente, esse livro teria que ganhar o mundo no formato impresso, 

porém, durante sua execução, me dei conta de que o dinheiro para 

a impressão, poderia ter um destino mais nobre, afinal, quem se 

interessar por essa história poderá lê-la digitalmente ou imprimir, se 

assim achar melhor.  E pensando sobre qual projeto social teria mais 

sinergia com a minha e com a nossa história, cheguei à conclusão 

de que seria o programa ‘CAPACITA’ do projeto “Mulheres 
do Imobiliário”, criado por minha amiga Elisa Rosenthal, que 

distribui bolsas de estudo para transformar vidas através do mercado 

imobiliário.  Sim, pois, uma mulher, minha mãe, norteou meu caminho, 

minha educação e a corretagem mudou a minha vida.  Sendo assim, fico 

muito feliz em poder reverter os valores da impressão para a formação 

de novas corretoras. São pequenas gotas no oceano, mas que colocadas 

nas mãos de mulheres, podem gerar mudanças gigantescas.

PS: Fico feliz também em disponibilizar esse livro, gratuitamente, em 

nosso site para influenciar positivamente outras pessoas a seguir essa 

carreira. É a minha forma de dizer obrigado por tudo o que recebi 

nessa jornada e retribuir o conhecimento a quem também pode se 

apaixonar, como nós, por esse assunto.
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Prefácio

“Matteo, não falo mais com você”

Por Octavio Pontedura

 Conheci o Matteo através do projeto Prédios de São Pau-
lo. Acompanhava a página no Facebook. Um dia, ele postou 
sobre a intenção de lançar o primeiro livro da série e pediu 
ajuda para entrar e fotografar alguns edifícios da cidade. Eu 
já trabalhava como corretor e tinha acesso a alguns deles 
-- ou porque conhecia moradores ou porque tinha apar-
tamentos à venda -- e fiz essa ponte inicial para ajudá-lo. 
Coincidentemente, semanas depois, chegou até mim um 
cliente interessado em um imóvel que o Matteo tinha no 
portfólio. Sugeri uma parceria, e ele topou. Nos encontramos 
na porta do prédio 15 minutos antes de o cliente chegar e 
fizemos a apresentação do imóvel. O negócio acabou não 
sendo fechado, mas depois de encerradas as negociações ele 
me chamou para conversar e fez um convite de trabalho.
 Foi assim que passei a fazer parte da equipe da Refú-
gios Urbanos (RU). Meu primeiro dia de trabalho foi numa 
segunda-feira, 3 de agosto de 2015, dia do aniversário do 
Matteo. Pouco mais de um ano depois, no final de 2016, 
recebi outro convite, desta vez para ser sócio da imobiliária. 
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O plano era que a concretização do negócio acontecesse 
quando eu completasse dois anos de empresa. E foi o que 
aconteceu. Conversamos muito sobre o assunto e discutimos 
cada pormenor durante meses. No dia em que completei 
dois anos na imobiliária, ele comunicou a nossa sociedade 
através das redes sociais. Era um texto bastante longo, que 
recebi por WhatsApp antes dele publicar. Lembro como se 
fosse hoje da minha alegria e das lágrimas que escorriam 
sem parar enquanto lia. (Ficou curioso? Veja aqui:  https://
refugiosurbanos.com.br/declaracao-de-dependencia). 
 A gratidão que tenho pelo Matteo por ter sido convidado 
para fazer parte do sonho que era dele é imensa. Na minha 
cabeça, jamais conseguirei retribuir à altura. Alguém abrir 
o próprio sonho para você participar é um presente que não 
tem preço. Não sou uma pessoa de espírito empreendedor, 
não sou o cara que vai criar uma empresa do zero. Por ou-
tro lado, minha vida profissional mostra que sou bom para 
colaborar com alguém que tenha esse dom. Meus pontos 
fortes são a capacidade de enxergar o macro, de planejar e 
visualizar bem questões estratégicas. E sinto que essas mi-
nhas características complementam o empreendedorismo 
elevado à enésima potência do Matteo. Enquanto ele tem 
ideias em série o tempo todo, eu sou o cara que vê o que dá 
para realizar, como fazer e qual a melhor estratégia. Entendo 
que a minha participação está muito ligada ao planejamento. 
 Diferenças à parte, compartilhamos da mesma visão de 
futuro para a Refúgios Urbanos. Temos o mesmo norte. 
Não temos divergência nesse sentido. Nenhuma. A imagem 
que temos sobre o futuro é muito parecida. E essa sintonia 
já existe há muito tempo. Antes mesmo de eu me tornar 
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sócio, a gente trocava mensagens sobre algumas questões e, 
quando eu dava minha resposta, ele dizia “estava pensando 
exatamente a mesma coisa”. De vez em quando, acontecia 
o contrário, de ele dar uma resposta exatamente igual a que 
eu estava pensando. Eu só respondia: “Não falo mais com 
você”. Esta frase virou um bordão nosso, uma brincadeira 
que fazemos sempre que temos a mesma reação ou opinião 
sobre algum assunto. 

O “estar” e o “ser” corretor
Desde que cheguei à Refúgios Urbanos, minha vida se trans-

Eu (à esquerda) e o Matteo de férias em Angra dos Reis (RJ): 
além de sócios, grandes amigos
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formou completamente. Sou engenheiro civil e trabalhei na 
área comercial de multinacionais até o fim de 2011. Comecei 
a trabalhar como corretor em 2012 da maneira como quase 
todo mundo começa. Estava num momento sem muita es-
colha profissional e a venda de imóveis me apareceu como 
uma opção simples, sem grandes exigências, para começar 
a trabalhar. Só depois de um tempo, notei o quão difícil era 
ser um corretor e realizar uma venda. Quando comecei a 
trabalhar com o Matteo, eu “estava” corretor, mas não “era” 
um. Era apenas o cara que abria a porta dos apartamentos 
e fazia a apresentação. Todo o resto do processo eu desco-
nhecia completamente. E aprender como tudo funcionava 
num primeiro momento foi complicado.

Minha primeira venda aconteceu dois meses depois de 
chegar à Refúgios Urbanos, em outubro. E ela não teria acon-
tecido tão rápido sem o apoio do Matteo. Quando cheguei, era 
ele quem cuidava das vendas em Higienópolis. Mas como eu 
também cuidava deste bairro na minha antiga imobiliária, ele 
aos poucos foi deixando comigo os atendimentos. Foi a partir 
de um desses clientes que eu fechei meu primeiro negócio.

Esta minha primeira venda e o convite que recebi para 
ser sócio da empresa ilustram bem o quão generoso é Matteo 
Gavazzi. É esta mesma generosidade que reconheço em cada 
uma das páginas deste livro. Aqui ele revela (sem nenhum 
filtro) tudo o que aprendeu sobre empreender, sobre criar um 
ambiente colaborativo e como isso fez da Refúgios Urbanos 
uma imobiliária realmente destacada no mercado.

Para você que começa a leitura agora, está tudo aqui. Cada 
página é um verdadeiro caminho das pedras para o leitor que 
eventualmente queira criar um negócio nos moldes do que 
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entendemos ser o futuro: um grupo de pessoas trabalhando 
em conjunto, complementando e apoiando umas às outras 
para o bem de todos; onde a liderança é fluida, baseada em 
experiência e capacidades e não em títulos e cargos. O pano 
de fundo é o mercado imobiliário, porém os conceitos podem 
ser aplicados em várias atividades. 

É um livro de empreendedorismo, sim, que fala muito da 
construção de um sonho, mas, acima de tudo, é uma obra 
sobre como transformar o sonho em realidade sem perder 
a essência, de deixá-lo permanecer o mais próximo possível 
daquele ideal que veio à luz no momento zero, mesmo depois 
do crescimento. 

Se quisesse, Matteo poderia ser o one-man show. Ele 
poderia manter a empresa “Matteo Gavazzi Refúgios Urba-
nos” sozinho. Por que não? Ele ganharia dinheiro suficiente 
para viver bem, não precisaria dividir nada com ninguém, 
não precisaria bancar uma infraestrutura para algumas 
dezenas de associados. Mas não compartilhar não é uma 
possibilidade para ele. Primeiro, pelo seu impulso natural 
de ver suas ideias colocadas em prática e gerando frutos. 
Segundo, pelo destemor, uma característica dos grandes 
empreendedores. Ele não tem nenhum receio de “entregar 
o ouro” aos colaboradores. 

A construção da Refúgios Urbanos ainda tem muitos an-
dares pela frente, mas é uma empresa cujo crescimento está 
muito ligado a uma certa permanência. Temos aumentado 
o número de associados, mas continuamos sendo um grupo 
unido como quando éramos quatro pessoas. 

E esta forma de agir é uma representação da personalidade 
do Matteo e se tornou a pedra fundamental do Jeito Refúgios 
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Urbanos ou Laranja (a cor preferida dele): a colaboração que 
gera abundância para todos. 
Com insistência e trabalho árduo, ele conseguiu forjar a 
cultura da empresa de uma forma que acaba impregnando 
todos os que vão chegando. É por isso que, na Refúgios 
Urbanos, quando um corretor tem conflito de agenda para 
atender um cliente, outro corretor certamente irá ajudá-lo. 
Quando um associado fica sabendo de um imóvel à venda 
no bairro de outro, vai ajudar na captação. E todos farão isso 
sem a intenção de obter um ganho financeiro, principalmente 
pela generosidade, porque este é o Jeito Laranja. Somos um 
grupo de pessoas que trabalha junto num sistema associativo 
sempre respeitando a consideração pelo outro, a colaboração 
e a “coopetição” (competição + cooperação) interna.

Ao mesmo tempo, outra regra que repetimos como mantra 
é que todo mundo precisa ter resultado suficiente para se 
sentir satisfeito, para se sentir valorizado, para poder viver 
adequadamente, cumprir seus objetivos pessoais e poder 
ter uma vida plena no sentido do resultado de trabalho. 
Ninguém na empresa irá só carregar pedra para que outro 
tenha resultados. Nós nos preocupamos como vamos ajudar 
os associados a vender mais e melhor. 

É por isso que, antes mesmo de me tornar sócio, eu já 
sentia a empresa como minha. O estímulo que eu tenho de 
fazer as coisas na Refúgios Urbanos não vem do meu per-
centual de participação, mas do prazer de estar num lugar 
onde eu me sinto bem, onde de certa maneira eu vivo o 
meu ideal de empresa pessoalmente. Tenho a liberdade de 
imprimir minha marca, ter reconhecimento o tempo inteiro 
e é isso que me move a fazer as coisas, a abraçar os desafios 
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e encarar as responsabilidades na empresa.
O Matteo diz, com razão, que eu já trazia comigo o Jeito 

Laranja antes mesmo de me unir à Refúgios Urbanos. Nosso 
encontro, lá atrás, e o trabalho juntos, somente evidenciou e 
consolidou o fato. Aliás, esse é um dos aspectos mais fortes 
deste livro. Como um conjunto de valores e princípios ver-
dadeiros ganham tamanha dimensão a ponto de contagiar 
e influenciar os relacionamentos internos e externos da 
empresa. Não é somente quem trabalha com a Refúgios 
Urbanos que vive nosso Jeito, quem lida conosco - nossos 
clientes, parceiros e fornecedores - também o experimenta. 
E percebe que ali há algo marcante.

Ao longo da narrativa, você, leitor, terá a exata visão de 
como a Refúgios Urbanos se tornou o que é hoje. Entenderá 
o que faz sua identidade ser tão intensa, sua imagem positiva 
no mercado, seus associados engajados e verdadeiramente 
comprometidos. Verá como o cultivo de relacionamentos é 
uma grande ferramenta de resultados e saberá como criar 
um ambiente onde os resultados sejam consequência de um 
trabalho feliz e apaixonado.

Nas páginas a seguir, Matteo divide sua história, expe-
riências, paixões e princípios sem pretensões, mas com a 
mesma intenção com que trabalha todos os dias: contribuir 
positivamente com todos ao seu redor. 

Em tempo, um último comentário a fazer sobre este livro: 
“Matteo, não falo mais com você”.
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Apresentação
O Jeito Refúgios Urbanos, ou melhor, 

o Jeito Laranja de ser e fazer
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O Jeito Laranja é uma maneira de encarar a vida. Uma 
filosofia do dia a dia para produzir felicidade e prosperidade 
(nesta ordem). Hoje, amanhã e sempre. Este livro nasceu da 
vontade de compartilhar a Fórmula Refúgios Urbanos (que 
vamos abreviar várias vezes como “RU” ao longo do texto) 
para viver e empreender com abundância. 

O laranja, para além de ser a cor principal da nossa mar-
ca, se tornou uma filosofia que nos diferencia e nos destaca 
como pessoas, profissionais e empreendedores. 

Antes de iniciar a leitura, vou dar minha definição de 
VIVER COM ABUNDÂNCIA, ou seja, a síntese do nosso 
Jeito de fazer. Abundância é o contrário de Mesquinhez, no 
meu vocabulário. “Ela” não tem ligação somente com fartura 
material e dinheiro. “Este”, aliás, deve ser a consequência, 
mas nunca o foco. Abundância é conseguirmos ser o que 
queremos com verdade e ter o que nos serve com equilíbrio. 
Por isso, o conceito deste livro tem muito mais a ver com paz 
de espírito e satisfação humana que com qualquer outra coisa.

Curiosamente, até pouco tempo, a palavra empreende-
dorismo poderia ter uma conotação negativa. Pensava-se 
naquele modelo da revolução industrial em que, eventual-
mente, alguém se aproveitava de outro alguém para ganhar 
dinheiro. Em parte, a culpa é da história, que nos ensina e 
mostra que o empreendedorismo já foi (e em alguns países 
ainda é) montar uma fábrica e tentar dar o mínimo de direi-
tos/dinheiros possíveis aos trabalhadores para uns ficarem 

Apresentação
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ricos, enquanto outros muitos permanecem pobres. 
Entendo que o mais importante é o significado que nós 

damos às palavras quando vamos colocá-las em prática na 
nossa vida. Quem disse que empreendedorismo pre-
cisa ser a relação entre um opressor e um oprimi-
do? Você define o teor das suas relações. Você pode, sim, 
criar uma relação de ganha-ganha entre sua empresa, seus 
funcionários, parceiros e associados. Quero aqui contar 
as experiências e os frutos que temos colhido com o Jeito 
Laranja e, se possível, inspirar você a tentar. A Mudança, 
com M maiúsculo, só pode acontecer se você acreditar de 
verdade nela.

Decidi escrever este livro para compartilhar, com humil-
dade, aprendizados e inspirar os leitores sobre nossa forma 
empreendedora de realizar sonhos. Na minha visão, empreen-
der é uma questão de tempo para todos nós. O mundo está 
mudando e sempre menos as pessoas se enquadram em um 
único título ou formato, mas todos nós seguimos em busca 
de um propósito que nos dê a segurança de uma carteira 
assinada e a liberdade de um “freela”. 

E sim, é possível. 
Encaro essa transição como a próxima revolução, assim 

como foram a industrial e a digital.
Mas de onde vem a palavra empreender? É uma deriva-

ção do francês entrepreneur, que deriva da junção de duas 
palavras latinas, inter (de dentro, no interior) e prehendre 
(comprador) e simboliza o estar dentro da compra ou, melhor 
dizendo, ser o intermediário desse processo. E é exatamente 
isso que todo empreendedor faz. Ele se coloca como forne-
cedor de um produto ou serviço e não mede esforços para 
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ver seu sonho realizado.
Só que empreender por si só não é a revolução. A revolu-

ção é criar junto novas empresas que abriguem debaixo do 
próprio guarda-chuva os profissionais que cansaram do velho 
jeito ganha-perde e querem se juntar para fazer diferente. 
Empreendendo de forma colaborativa. 

Mostrando que, sim, é possível juntar pessoas que tenham 
os mesmos interesses, que queiram construir uma carreira 
e uma marca que os represente, num lugar onde os profis-
sionais façam em conjunto as camisas que serão vestidas. 

Dá, sim, para criar uma empresa na qual todos estejam 
do mesmo lado, atuando como um time, e não numa relação 
hierárquica de “eles contra nós” ou “nós no comando”. Dá, 
sim, para criar uma empresa onde compradores e vendedo-
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res saiam do viés antagônico e se sintam satisfeitos, como 
se jogassem no mesmo time ou, ao menos, sem perdedores. 

Este é o Jeito Laranja que pretendo detalhar nas páginas 
a seguir. 

Desejo que este livro seja um farol laranja piscante que 
alerte e aponte para o melhor caminho. Para que você não 
fique parado com medo do sinal vermelho, achando que 
empreender não é para você, mas também não pise fundo 
no acelerador sob o risco de bater ou atropelar quem está 
à sua volta. 

Dito isso, deixo aqui uma reflexão que me norteia todos 
os dias e pode ser um ótimo início para a mudança de men-
talidade que este livro quer sugerir:

Se a vida te dá um problema em preto e branco, qual 
é o Jeito Laranja, ou seja, a solução criativa, generosa e 
colorida, para que todos saiam contentes? 

Boa leitura!
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03 / 08 / 1987



28

03
08
87



29

Nasci em Roma num verão infernal. Um dos mais quentes 
da história da capital italiana. Roma nessa época fica vazia, 
os romanos saem de férias e a maioria dos lugares fecha 
largando a metrópole apenas aos turistas que enfrentam essa 
jornada Dantesca para conhecer a cidade eterna.

Esta é a terra natal da minha mãe e minha história antes 
de mais nada é a dela. Francesca é a terceira filha, caçula, de 
um casal à moda antiga italiano. Renato e Flora. Ele traba-
lhou a vida inteira sem conseguir ser feliz com seu percurso.

Ela, dona de casa, costurava e remendava os pedaços da 
família por trás das cenas. Ficaram juntos até o final de suas 
vidas, apesar de isso parecer mais uma obrigação moral para 
os tempos do que uma escolha feliz de ambos.

Dele lembro a força que tinha nas mãos, mesmo após 
meses definhando na cama por uma doença, pouco antes de 
dar seu último suspiro, e de como não queria de jeito nenhum 
morrer, provavelmente por não ter vivido tão plenamente 
quanto gostaria.

Dela lembro a graça e a leveza de uma mulher que mesmo 
sem muito espaço para si mesma, sabia sorrir da vida. Minha 
mãe cresceu nesse ambiente tradicional, onde as mulheres 
tinham que seguir o caminho que o pai indicava, sem muita 
possibilidade de escolher.

Eram os anos do ‘68’, da revolução cultural e dos costumes 
e claramente a imposição de um caminho que não espelhava 
suas vontades e seus talentos a frustrou muito.

Capítulo 1
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Mais ultrajante do que usar minissaias era pensar e ser 
livre. Relegada a fazer uma escola de contabilidade, foi tentan-
do encontrar o seu caminho aos poucos. Bonita, inteligente, 
mas sobretudo independente, saiu de casa relativamente 
cedo para buscar o seu lugar no mundo.

Queria estudar, mas trabalhando para se manter não 
era fácil, uma vez que as faculdades na Itália eram (e ainda 
são em sua maioria) cursos diurnos. Mesmo assim seguiu 
com seu sonho de um dia ser professora e foi cursar Letras 
e Filosofia.

Roma é uma cidade grande por sua malha urbana, mas 
também pequena por ser feita de muitos mini bairros, qua-
se interioranos de um lado, e de outro cosmopolita, pela 
juventude ser transversal e gostar muito da rua, das praças 
e claro dos bares, festas, cinemas e tudo de cultura e artes 
que a cidade tem para oferecer.

Fica fácil entender então como era descomplicado “tran-
sitar” e como todo mundo se conhecia, ao menos de vista. 
Essa era uma juventude que queria mudar o mundo, mas 
quiçá iria começar com a Itália.

Nesse cenário criativo minha mãe foi construindo sua 
rede de relacionamentos e encontrou seu lugar trabalhando 
na televisão pública RAI.

Ali ajudava a criar novos programas e conseguia dar vazão 
a sua criatividade e ideias fervilhantes, que por muitos anos 
tinham sido obrigadas a ficar guardadas cuidadosamente 
em uma gaveta. Afinal, o mundo era dos homens, e meu avô 
deixava claro pra ela que não era pra sonhar picos e topos, 
de nenhum gênero.

Bom, ela sonhou e chegou aonde queria. Penso que exis-
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tem duas grandes considerações para fazer sobre esse ser 
humano extraordinário. O principal é como temos que ter 
uma bússola de princípios e valores que nos guie sempre. Ela 
tem e são inegociáveis. (Às vezes discordo das suas visões 
demasiadamente preto no branco e acho que algumas nar-
rativas podem ser flexibilizadas e nem sempre precisamos 
ser tão duros conosco e com os outros, mas são escolhas e 
ela parece nunca renegar as próprias.) 

O segundo é sobre se adaptar. Minha mãe na sua vida foi 
como água, conseguiu ir criando seus lugares no mundo, se 
moldando ao recipiente ou a falta dele sempre que necessário 
Isso além de uma cabeça aberta, demanda muito trabalho.

O mais interessante para mim é como esse lugar muitas 
vezes tem a ver com as nossas casas. A casa onde eu nasci 
era alugada, com dois dormitórios, uma cozinha fechada no 
estilo “Corredor” (mais comprida do que larga) tipicamente 
italiana e uma sala para receber os amigos, onde não se 
assistia televisão.

Todo mês o Sr. Panzironi passava com seu blazer para 
receber o aluguel em dinheiro, pontualmente. Um aparta-
mento simples, num bairro feito para trabalhadores, mas 
sempre impecável. Esse é o grande ponto em comum das 
casas onde morei com a minha mãe.

Todas eram impecáveis independentemente do momento 
financeiro que nós atravessássemos. Quando tivemos mais, 
foram casas deslumbrantes, mas ainda assim decoradas com 
simplicidade. A verdadeira elegância. E quando tivemos 
pouco, igualmente eram casas magníficas. Isso me ensinou 
a importância de termos um espaço nosso. Um lugar pra 
chamar de seu.
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Aí entendi como a casa certa pode mudar sua vida, em 
vários sentidos, e como é nossa responsabilidade propiciar 
esse lugar, para nós e para o nosso núcleo. Nasci e com 30 
dias voei pro Brasil com meus pais, já estava nos planos.

Meu pai Gino, italiano de Milão, trabalhava por lá e a 
priori nossa vida seria dividida entre os dois continentes. 
Sobre ele falarei pouco aqui, pois tivemos pouco contato 
e vida vivida juntos e o que mais aprendi com ele foi sobre 
como não ser como ele. (Risos.)

E isso não é aquele clássico caso de filhos de pais separa-
dos, que fica do lado da mãe e odeia o pai. Não, não, não, eu 
já fiz as pazes com tudo que deu errado entre nós e fui atrás 
de saber quem era meu pai, mas realmente encontrei mais 
coisa a ser evitada do que emulada. Faz parte. 

Às vezes aprendemos pelo exemplo e às vezes pelo exemplo 
negativo. O importante é aprender. A verdade pra encurtar 
a história é que no Brasil eu era o italiano e na Itália eu era 
o brasileiro. No mínimo curioso, pois quando voltei para cá, 
pra fincar minhas raízes, a coisa não mudou.

Sigo sendo o italiano. Esse chacoalhamento entre países 
me ajudou muito de um lado a ter uma cabeça aberta, mas 
também tirou meu ponto de equilíbrio e me forçou a encon-
trar/criar um meu próprio lugar no mundo. 

‘Long Story short’, o casamento dos meus pais não deu 
certo e lá para a primeira série eu voltei a morar na Itália, 
no mesmo apartamento onde tinha nascido, dessa vez com 
menos seguranças econômicas, já que minha mãe, forte de 
seus princípios, tinha tomado uma decisão difícil de recome-
çar tudo sozinha e do zero na Itália. A única certeza seria o 
Sr. Panzironi batendo na porta todos os meses para cobrar o 
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aluguel, com seu blazer impecável. Aquela figura exercia um 
fascínio sobre mim. Ali se iniciava um amor quase inato por 
imóveis. Dessa vez, porém, nem sempre havia um envelope 
pronto no dia pactuado e às vezes os cafés e papos tinham 
que se alongar para que novas datas fossem ajustadas.

Verdade seja dita, minha mãe cumpria sempre os acor-
dos e nunca deixou de quitar sequer uma vez suas avenças. 
Aqui eu entro na história aprendendo a me adaptar como a 
minha mãe sabia fazer, por meio de seus ensinamentos sobre 
correr atrás e dar nosso melhor um pouquinho a cada dia. 
Explico, apesar de falar italiano em casa e ter frequentado 
uma escola italiana em SP, eu estava muito atrasado perto 
dos meus colegas, e claro que isso era motivo de chacota e 
me transformava ainda mais no estrangeiro, o brasileiro.

Passamos meses inteiros estudando até altas horas na 
mesa da minha cozinha do apartamento, escrevendo frases e 
palavras em italiano até o enjoo, ou melhor, até eu entender 
a gramática italiana que assim como a portuguesa é extre-
mamente exigente e complexa. Mas a gente chegou lá e isso 
me ensinou para além de como é possível nos adaptarmos e 
conseguirmos praticamente tudo com resiliência, que nada 
se faz sozinhos, e minha mãe era uma Aliada preciosa.

Claramente que essa história não era muito romântica 
para ela. Na ida ao Brasil tinha renunciado ao trabalho dos 
sonhos e agora se reinventava, com dois filhos para crescer, 
na profissão de tradutora do português para o italiano dos 
filmes, peças de teatro e livros que eram trocados entre as 
duas culturas. Mais uma amostra de como sabia fazer limo-
nadas com os limões amargos que a vida estava lhe dando. 

Curioso ela como tradutora, pois esse era o papel que 
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fazia pra mim desde sempre. 
Eu lia a vida através de seus olhares.
Mais tarde, aos 50, finalizaria a Faculdade de Letras e 

Filosofia com uma tese sobre o teatro italiano no Brasil e 
Fernanda Montenegro entre outros personagens, mostrando 
mais uma vez como apesar do Brasil significar um casamento 
desastroso entre outros sofrimentos, podia ela ressignificar e 
separar o joio do trigo para absorver o melhor de cada coisa.

Mães Solo são insuperáveis.
Longe de mim querer fazer disso uma fábula, pois sei 

quanta dor vem por trás, mas também não podemos negar 
fatos e o que elas conseguem por si mesmas e seus filhos 
(temos muitas no Brasil também) é inacreditável. Mamma 
sempre tinha essa ideia na cabeça que tínhamos de ter uma 
casa nossa.

A relação com o Sr. Panzironi tinha de ser cortada um 
dia. Foram anos procurando, pois o dinheiro que ela guar-
dou não era suficiente para comprar a casa dos sonhos com 
o laço vermelho envelopando-a. Mas como quem procura 
acha e ela era verdadeiramente obstinada na busca, conse-
guiu encontrar um imóvel muito barato, numa localização 
incrivelmente boa, que precisava literalmente ser posto 
abaixo e ainda deveríamos achar um jeito de tirar de lá os 
antigos moradores.

Uma documentação complexa acompanhava o negócio. 
Lembro que quando me levou para visitar aquela que seria 
nossa futura casa eu pensei que só devia confiar, pois era 
difícil de enxergar o sonho dela/nosso naquelas paredes com 
pintura suja amarela, que um dia já tinha sido branca, agora 
envelhecida pelo tempo e pelas brigas daquela família. Só 
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sei que demorou um tempinho até ela conseguir um acordo 
com os moradores, que viviam nos chantageando e pedindo 
mais dinheiro pra sair. Ela, irretocável, conseguiu dar o balão 
neles e obter a posse do imóvel.

Lembro que uma vez, durante a copa de 1998, antes mes-
mo de saber que ela estava interessada naquele apartamento, 
passei na rua e tinha uma bandeira da Itália pendurada na 
janela daquela que um dia se tornaria nossa sala, e não sei 
por que parei pra olhar, mesmo aquele lugar não significando, 
ainda, nada pra mim. Tenho esses sextos sentidos e os escuto 
muito. Mais tarde festejaria a Copa do Mundo da Itália de 
2006 naquele apê. Dali pra frente nossa vida mudaria em 
função desse teto sobre a cabeça.

Minha mãe como sempre fez muito com pouco, através de 
ponta de estoque, criatividade e muito trabalho duro. Pensa 
numa mulher de 1,60 de altura, loira, minuta que tem uma 
força explosiva por dentro quando persegue um objetivo. 
Meu DNA tem essa mesma energia. Devo a ela que me criou 
naquele verão calorento. E aquela casa ficou magnífica. Nela 
demos a festa para a formatura dela mais tarde e foi bacana 
ver como meu Avô Renato, que tinha impedido ela de estudar 
e seguir seus sonhos, estava feliz naquele dia. 

A vida nos dá sempre chances de mudar as coisas, ao 
menos um pouquinho, nem que seja por uma narrativa mais 
gentil dos fatos. Naquela casa também terminei o colegial e 
naquela casa depois descobrimos o câncer da minha mãe. 
Câncer que a impediu de trabalhar e se adaptar como sempre 
tinha feito com esforço e sabedoria.

A doença nos coloca frente a algumas verdades avassa-
ladoras.
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Nossa salvação foi a Nossa Casa.
Nós tínhamos a casa, aquela casa certa que tinha muda-

do nossas vidas agora serviria de refúgio para nos unirmos 
na dor e na cura e também de solução, pois poderíamos 
vendê-la e ter recursos para viver enquanto minha mãe não 
conseguisse voltar a trabalhar.

Foi uma decisão difícil, mas necessária.
Ao longo do tempo me dei conta como é importante a 

nossa casa. A casa certa no momento certo. O nosso lugar 
no mundo. Um refúgio urbano. 

Tudo isso já estava moldando esta história, que claramente 
também tem o toque da Dona Francesca. Foi depois de dias 
procurando um nome para minha nova imobiliária, após 
decidir que o sobrenome seria “refúgios urbanos”, que ela 
indicou parar de procurar e seguir com esse nome mesmo 
que era ótimo. Praticidade de mãe italiana.

Claro que eu não ia discutir né?
E foi assim no final de 2012 que tudo começou!

Um passo para trás: 
o bilhete de volta que nunca foi usado
Após uma longa temporada afastado, finquei os pés de volta 
no Brasil no fim de 2009. 

Sempre gostei da minha segunda pátria, mas só com o 
passar dos anos percebi que poderia desfrutar da sorte de ter 
dupla nacionalidade. Aos 21 anos, o ar que se respirava na 
Itália era “tudo não”, devido ao baque da grande crise eco-
nômica de 2008, e o ar que se respirava no Brasil era “tudo 
sim”, com os preparativos para a Copa do Mundo de 2014 e 
a Olimpíada de 2016. Comecei a vislumbrar oportunidades, 
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Acreditar: esta é uma palavra
fundamental para que seus sonhos

deixem de ser apenas fantasias

assim como fizeram os primeiros imigrantes italianos que 
para cá vieram. Vim descobrir a América!

Quando desembarquei em São Paulo, meu horizonte era 
um grande ponto de interrogação. Não tinha a certeza do 
sucesso, tanto que trouxe comigo a passagem de volta. Mas 
cheguei muito certo de que não voltaria, porque voltar signi-
ficaria uma derrota certeira numa Itália sem oportunidades.

Faça suas escolhas e seja fiel a elas
O conquistador espanhol Hernán Cortés mandou queimar 
as caravelas quando chegou ao México para conquistar o 
império Asteca. Sem os navios para voltar para casa, o recuo 
dos soldados deixaria de ser uma possibilidade. No meu 
caso, eu sempre vou poder voltar para a Itália, nunca vai 
haver esse impedimento. Mas, naquele momento, eu tinha a 
consciência de que perder no Brasil seria uma dupla derrota, 
porque eu não teria condições de alavancar minha vida na 
Itália, não voltaria para uma vida ganha. Tudo isso pesou 
muito na minha disposição de correr atrás do meu espaço. 
E o primeiro passo foi “queimar” minha passagem.
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Filho de pais com curso superior completo, fazer facul-
dade era uma imposição implícita. Sempre ouvi que sem um 
diploma não seria ninguém. Influenciado por este discurso e 
sem saber qual era a minha vocação, aos 18 anos comecei a 
estudar Economia. Seis meses depois, troquei o curso para 
Ciências Políticas. Comecei já sabendo que não seria um 
cientista político nem um diplomata, mas quando li a grade 
curricular, me senti inspirado. Tinha história, sociologia, 
psicologia, direito, economia... disciplinas ensinadas de forma 
abrangente, com a proposta de formar um pensamento crítico 
sobre o mundo. Isso me encantou. Trocar de curso foi uma 
prova de que eu não sabia o que queria, mas também não 
estava me condenando a engolir qualquer opção. Como já 
disse Nizan Guanaes, errar rápido é melhor do que acertar 
lentamente. Não devemos ter medo de mudar de direção 
quando reconhecemos um erro. 

Entendo que a universidade é um caminho essencial 
para abrir a cabeça, mas o diploma em si é útil apenas para 
aqueles que sabem bem o que querem para o futuro, ou seja, 
os sortudos que já nascem com uma vocação e precisam de 
um conhecimento puramente técnico para realizá-la, como 
aqueles que têm o sonho de serem médicos ou advogados. 
Caso contrário, o curso superior não vai garantir necessa-
riamente sua realização. 

Sendo assim, o diploma deixa de ser uma obrigação. O 
que vai fazer você ser abundante é se apaixonar loucamente 
por alguma coisa e fazer disso sua vida. Se essa paixão for 
ensinada na faculdade, tente entrar na melhor possível. Se 
não tiver, faça um curso, ou seja, aprendiz de um mestre da 
área e mergulhe de cabeça na sua “obsessão” criativa.
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Quando saí da Itália, faltavam apenas algumas provas 
e um trabalho de conclusão de curso para eu me formar. 
Não me formei. Senti um anseio muito grande em mudar 
de ares, estava deprimido, infeliz com as perspectivas que 
tinha pela frente e não era o diploma que iria tirar de mim 
aquela sensação. Eu precisava encontrar minha motivação! 

Se eu terminasse a faculdade, com o diploma na mão, 
passaria cinco ou dez anos trabalhando duro para alcançar 
um cargo mais ou menos alto, seria um escravo do salário. 
Não teria condições de crescer. No melhor dos mundos, iria 
ganhar o salário “x” para pagar o financiamento “y” para 
comprar um apê de 30/40 m2. Passaria a vida inteira em 
função de quitar o imóvel, esperando o grande lance que, 
talvez, mudasse minha vida, e que provavelmente nunca 
ocorreria. 

Essa era a perspectiva que eu tinha do meu futuro: sonhar 
sem nunca poder realizar e colecionar sofrimentos.

Hoje, anos depois, observando meus amigos na Itália, 
vejo que poucos conseguiram dar saltos em suas carreiras. E 
não por falta de competência, porque são profissionais muito 
preparados. Mas por total falta de oportunidades. Para um 
jovem italiano, tudo são sonhos na gaveta. 

A dificuldade de realização faz com que as pessoas deixem 
de correr atrás de seus planos. Ter um bom trabalho que 
você curta e onde ganhe um salário razoável é um sonho na 

“A dor é inevitável.
O sofrimento é opcional.”

Tim Hansel
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gaveta, sair da casa dos pais é um sonho na gaveta, comprar 
uma casa é um mega sonho na gaveta.

Não pensem que estou exagerando, meu melhor amigo, 
com dois diplomas superiores, saiu de casa esse ano com 
35 primaveras. 

Já, aqui no Brasil, por mais que existam grandes proble-
mas, há grandes oportunidades e possibilidades também. O 
mundo dos negócios funciona de uma maneira tal, especial-
mente em São Paulo, que quem tiver condições de jogar uma 
rede nesse mar, vai encontrar peixe. Aqui há uma abertura 
maior, há uma cultura do “se você for bom e souber entregar 
os resultados que promete, vai ter suas chances de jogar o 
jogo da vida”.

Quer um exemplo? Na Itália, seria muito difícil falar com 
o dono de uma grande empresa. 

No Brasil, já sentei à mesa com grandes empresários, 
entre eles um dos donos de uma das maiores construtoras 
do país, para apresentar projetos. Na Velha Bota, se você 
não tiver um canal ou alguém que te apresente, você não vai 
se sentar à mesa com ninguém. Minha triste constatação é 
que meus conterrâneos que conseguiram desengavetar seus 
planos são aqueles que deixaram para trás a Bella Itália. 

Tenho muitos amigos espalhados pelo mundo, desde o 
Qatar até a Austrália e, no meu próprio núcleo familiar, mi-
nha mãe viu seus dois filhos partirem para além do Oceano, 
para que pudessem encontrar uma vida melhor. Meu amado 
irmão Andrea seguiu rumo a Nova York e hoje trabalha 
enlouquecidamente como diretor de fotografia, rodando os 
EUA e o mundo inteiro numa profissão que não conseguiu 
exercer com a mesma continuidade em Roma.
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Outro exemplo pessoal que talvez explique a maior fa-
cilidade de realização no Brasil: quando foi lançado nosso 
projeto Prédios de São Paulo, em 2014, ouvi muito a frase: 
“Nossa, precisava ser italiano para fazer o que qualquer pau-
listano já deveria ter feito”. Sinceramente, não penso que a 
nacionalidade tenha sido “o” fator decisivo para o sucesso. 
Eu não acredito que a parte da história que fez dar certo foi 
o “italiano de Roma que resgata a história de São Paulo”. 
A parte que fez dar certo foi “o resgate da história de São 
Paulo”. Fosse quem fosse, se fizesse bem-feito e com minha 
mesma paixão, ia dar certo. A mesma ideia em Roma não 
teria, provavelmente, o suporte que tive aqui de empresas 
que me patrocinaram e pessoas que me ajudaram com doa-
ções para a impressão do primeiro livro (mais nove volumes 
diferentes seriam impressos nos anos seguintes). 

E a mesma ideia em Nova York teria, provavelmente, 
uma concorrência avassaladora.

Para descobrir se estou certo ou errado, e pensando na 
competição acirrada do mercado nova-iorquino, decidi pôr 
nas mãos de locais esse desafio. Foi assim que minha amiga 
e arquiteta, Isadora Giorgini Pasinato, e meu Irmão, Andrea 
Gavazzi, aceitaram fundar comigo o projeto Buildings of New 
York. Nossa intenção é repetir em Nova York o que foi feito 
em São Paulo, agora com a ajuda também da nossa associada 
Marianna Sergio, que adora a big apple.

Desafie-se. Sempre. Pois até para ganhar
na loteria é preciso comprar o bilhete. 

Sem tentar, nada pode acontecer
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O que eu sei hoje por certo é que ainda temos muitas 
ideias boas para serem postas em prática. Este nosso Brasil 
é um país para se empreender. “Uma América”. 

É comum me perguntarem por que, entre tantas cidades 
brasileiras, escolhi São Paulo. O que respondo é que fui 
escolhido por esta terra. São Paulo não é uma cidade óbvia. 
Não é como Nova York, que todos já conhecem pelos filmes 
e seriados ou podem conhecer simplesmente acessando um 
guia internacional de viagem, daqueles que se acham aos 
montes nos aeroportos falando sobre Paris, Roma e Ber-
lim. São Paulo, em 2022, ainda não tem um guia exclusivo 
atualizado e impresso ano a ano, com dicas do que fazer 
na cidade, bairro por bairro. Isso faz dela uma cidade a ser 
descoberta. Na minha visão, essa terra tem uma energia, 
um frenesi de metrópole, de lugar de oportunidades, que é 
cativante. E é bonita! 

Sim, acredite ou me convide para um passeio que lhe 
mostrarei quantas histórias, belezas e preciosidades se es-
condem entre as frestas dos prédios espelhados e no cinza 
da poluição.  

Para os recém-chegados, São Paulo não é uma cidade fácil 
de entender. Quando cheguei, adotei a Avenida Paulista como 
ponto de referência. Como na fábula de João e Maria, deixava 
“migalhas” pelo caminho para saber voltar para a avenida e 
dali conseguia me orientar e partir para novas explorações. 

Foi ali na Paulista que tive a primeira epifania desde que 
cheguei por aqui. Enquanto caminhava, observava as pes-
soas, todas pareciam estar correndo atrás de um objetivo, 
indo numa direção. Dei-me conta de que, pela primeira vez, 
qualquer coisa que decidisse ser ou fazer não teria ninguém 
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para me julgar ou dar palpite por perto - nem família, nem 
amigos.  Gostei da sensação, foi como me livrar de correntes. 
São Paulo, como toda a grande cidade, proporciona esse 
anonimato. Ninguém te conhece nem liga para quem você é. 
É libertador ser “ninguém”, sem recriminações e cobranças. 
Naquele momento, decidi que, independentemente do que 
fizesse na vida profissional, seria genuíno, seria eu mesmo, 
fazendo o que quisesse sem restrições nem amarras, apenas 
experimentando e aprendendo o que fazia sentido para um 
projeto de vida feliz. E, sobretudo, me livrando daqueles 
“não é possível” e “você não vai conseguir”, que tinham sido 
tão presentes no ambiente romano durante minha infância 
e adolescência.

(Breve parênteses: Roma é chamada de cidade eterna. 
Onde tudo permanece imutável. E isso vai do Coliseu ao bar 
da esquina. Imaginem o meu espanto, quando, ao ir morar 
no Baixo Augusta, a cada semana via um empreendimento 
novo, casas serem demolidas, prédios surgirem. Eu nunca 
tinha visto nada parecido, mas aquela energia criativa, 
por mais que fosse às vezes agressiva e destrutiva, era um 
fluxo de renovação interior para mim).

Senti um entusiasmo muito grande de poder começar do 
zero, sem peso algum, sem ninguém para me criticar, sem 
ninguém para me jogar para baixo. Era uma situação de 

O Jeito Laranja é sinônimo de acreditar que a 
vida pode sim ser farta e que os nãos podem 

ser substituídos por sins. Já pensou que é 
você que manda em suas crenças?!?  :) 
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página em branco que me trouxe a certeza de que é preciso 
se conhecer antes de empreender. Saber desviar do que não 
concorda ou com que não pode compactuar é muito impor-
tante. Existe certo e errado, e as coisas de que você não tem 
de abrir mão para viver bem consigo mesmo.

Sempre que volto de uma visita à Itália, tenho a sensação 
de ter feito a escolha certa ao atravessar o Atlântico rumo a 
São Paulo. Tenho imensa gratidão pelo Brasil. Aqui conse-
gui fazer minha vida, consegui externar e vivenciar minhas 
paixões, realizar parte dos meus sonhos, colocar no papel 
e tirar do papel projetos que me trazem grande satisfação 
humana e profissional. Da Itália, sinto falta da minha família 
e de outro costume pouco usual em São Paulo que é “viver a 
rua”. Por isso, sempre que posso vou a lugares que têm me-
sas na calçada e tento ao máximo viver os espaços públicos. 

Foi essa necessidade que me fez conseguir um lugar cativo 
na pizzaria delivery da minha rua. Era um lugar pequeno, 
daqueles que só tem motoboy entrando e saindo. Mas, numa 
conversa com a proprietária, a simpática Dona Iracema, 
perguntei se poderia fazer um pedido e comer ali mesmo na 
calçada. Ela não só permitiu, como também providenciou 
para mim (só pra mim) uma mesa e uma cadeira em frente 
à sua lojinha. 

Detalhe: essa mesa descia diretamente da casa dela, que 
ficava na parte de cima do sobrado onde funcionava a piz-
zaria. Foram inúmeras as sextas-feiras que fui até lá, sentei 
ao lado de um orelhão e comi uma pizza na rua, que é o que 
eu faria se estivesse em Roma.

Lá, provavelmente eu poderia passar o resto da vida fre-
quentando a pizzaria, mas aqui em São Paulo, a casa da 
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Iracema interessou a uma grande faculdade, que a comprou 
junto com o estacionamento do lado e pôs tudo abaixo. Só 
me restou achar outra “Iracema”, tarefa não difícil, já que 
a profissão de corretor me dá a oportunidade, que amo, de 
caminhar a pé por aí enquanto descubro novos tesouros ou 
ajudo nossos corretores.

Esses pequenos traços urbanos somados às oportunidades 
de empreender que encontrei aqui me fizeram admirar as 
esquinas paulistanas, mas não foram definitivos para que eu 
considerasse esta cidade como o “meu lugar”. O que fez eu me 
sentir em casa foram as pessoas que encontrei. Sem minha 
nova família, meus amigos e sócios/associados, não teria 
sentido estar em São Paulo antes e em Santos agora. Minha 
esposa Mari, Almiro e Karen, Camila e Tom, Octavio, Rafa 
e Stu, Stan e Ana K, Ana Shaida, Clau B. e Mari Sergio e, de 
maneira geral, todos os associados e parceiros da Refúgios 
Urbanos são meu grande motivo para criar raízes por aqui. 
Neles, pude depositar minha confiança e consegui estabe-
lecer vínculos verdadeiros e profundos. Sem isso, talvez a 
passagem de volta para a Itália tivesse sido usada.
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Capítulo 2
Em qual cidade você quer V-I-V-E-R?
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Quando cheguei da Itália, um dos meus estranhamentos 
era perceber que aqui se falava pouco (já está mudando) 
“minha rua”, “meu bairro”, “minha cidade” com o sentido 
de apropriação territorial. Notei que em São Paulo, a casa 
como lugar privativo tem muito mais protagonismo do que 
a cidade como lugar público e de todos. Os convites são qua-
se sempre para ir a um restaurante ou para comer na casa 
de alguém. O salto foi grande, pois eu estava acostumado, 
desde a adolescência, a encontrar os amigos quase sempre 
numa praça e depois seguíamos – geralmente a pé – para 
um evento, cinema ou restaurante. Não eram raras as noites 
onde nem programa tínhamos e ficávamos apenas papeando 
ao ar livre, por aí. 

O meu dia a dia tem muitas caminhadas. Sempre que 
posso me desloco a pé, pois assim fui ensinado desde peque-
no, pois é andando que se descobre a cidade. Até a bicicleta, 
que também acompanha minhas andanças, me afasta da 
cidade, pois exige atenção ao trânsito e impede a exploração. 
De bike, o olho fica na rua e não dá para levantar a cabeça 
e fantasiar sobre uma fachada ou qualquer outra paisagem 
urbana. Caminhando posso prestar atenção nos prédios e 
novidades que só o pedestre tem a sorte de vivenciar. 

Caminhar é uma ferramenta essencial para o meu jeito de 
ser corretor de imóveis. O famoso unir o útil ao agradável, 
não é mesmo produção? 

Gosto muito da história do Armandinho do Bixiga, que 

Capítulo 2
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foi um agitador cultural da Bela Vista. Ele fundou o Museu 
da Memória do Bixiga, baseado na história dos moradores, 
passados e presentes do bairro. Ele sempre andou a pé e, 
somente nos últimos anos de sua vida, já idoso, recebeu de 
presente da família um carro. O presente o entristeceu ter-
rivelmente, e o carro foi vendido rapidamente. Vocês devem 
estar pensando: “como assim?” Pois bem, andando de carro 
ele não encontrava mais seus amigos. O carro o deixava 
fechado dentro de uma bolha em seus trajetos. 

Por mais que eu adore minha casa, que goste de mantê-la 
sempre em ordem e entenda que ela tem de ser um refúgio 
para recarregar as baterias do corpo e da mente, gosto ainda 
mais da rua. Acredito que, quando se escolhe morar numa 
cidade, é preciso realmente VIVER a cidade. Caso contrário, 
pode-se morar em qualquer lugar, ou até numa ilha deserta.

O efeito colateral das pessoas estarem sempre em lugares 
fechados é o esvaziamento das ruas, o que deixa espaço para 
o abandono e, eventualmente, para a violência. É exatamente 
o que vem acontecendo com São Paulo, que adotou, no ge-
ral, um modelo urbanístico ao estilo norte-americano, com 
comércio, lazer e serviços em shoppings e ruas somente para 
carros. Com isso, a cidade foi ficando cada vez mais perigosa. 
E, em vez de buscarmos uma solução, fomos empurrando o 
problema com a barriga. A cidade foi ficando mais perigosa 
e as pessoas foram se fechando mais em casa... A cidade 
foi ficando mais perigosa e muros foram sendo erguidos... 
A cidade foi ficando mais perigosa e cercas elétricas foram 
sendo instaladas...  Só que esse tipo de reação não faz com 
que o problema desapareça, pelo contrário, ele vai se ex-
pandindo, porque as pessoas estão recuando e o problema 
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está avançando. 
Atenção, não digo que você não deva se proteger, mas, 

em vez de pensar só em remediar, deveríamos focar na cura. 
De nada adianta engolir uma pílula e continuar tomando as 
mesmas atitudes que nos deixaram doentes. 

Os países com as menores taxas de violência são os que 
têm o maior índice de boa educação. Analisando as cidades 
desses países, vemos que elas promovem o espaço públi-
co como lugar de encontro, inclusão e lazer para todos.  A 
verdadeira riqueza de qualquer nação está na valorização e 
educação de toda a população. A solução está nas mãos de 
todos, mas especialmente dos mais bem-educados, que têm 
mais condições para clamar e atuar em busca de soluções. 
E a mudança começa por cada um de nós.

Todas as empresas querem trabalhadores mais produtivos, 
mas nem todas se preocupam com a vida do funcionário. Se 
ele mora longe e chega atrasado, a companhia não quer saber, 
“ele que acorde mais cedo, se mude para mais perto, se vire...”. 
Sim, ele pode acordar mais cedo, mas será que a empresa 
também não poderia dar sua contribuição permitindo, por 
exemplo, que seus colaboradores trabalhem em casa alguns 
dias da semana? Dependendo do cargo, da experiência e do 
profissionalismo de cada um, isso é totalmente viável e a 
pandemia nos forçou apenas a enxergar aquilo que já estava 
debaixo dos nossos olhos. 

“Não pergunte o que seu país pode fazer 
por você. Pergunte o que você pode fazer 

por seu país” - John F. Kennedy
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Faço aqui apenas uma reflexão. O que quero dizer é que 
não adianta cobrar sem dar condições para cada um viver 
melhor, perpetuando a filosofia de um perder para o outro 
ganhar. A produtividade é uma via de mão dupla. Na mi-
nha experiência profissional, os melhores resultados estão 
alicerçados na satisfação dos parceiros e funcionários, na 
percepção de bem-estar que todos precisam sentir dentro 
de uma empresa. A insatisfação se reflete diretamente no 
trabalho, principalmente no atendimento ao público.

O modelo antigo de “chefiar” no dicionário empresarial 
não considera a palavra empatia. Só que o mundo está mu-
dando e os chefes perderão o lugar para os líderes.

Se você abrir uma empresa em 2022 sem demonstrar 
interesse em melhorar a vida dos que estão em todas as ca-
madas do seu processo, pode até ser que dê certo, mas terá 
um curto prazo de validade, pois criará muita insatisfação 
nas pessoas, incluindo por reflexo os clientes. 

Modelos que levam vantagem quando mantêm pessoas 
cativas, sem condições de cuidar-se, desenvolver-se e liber-
tar-se, podem parecer “vantajosos”, mas, na verdade, para 
além de mesquinhos, são ruins para todo mundo.

Uma empresa que se reinventa para fazer com que aquele 
ambiente de trabalho traga as melhores oportunidades para 
todos é uma empresa que é escolhida por seus colaborado-
res. Eles mesmos tornam-se bandeiras, vestem a camisa e 
expandem o conceito da “marca”. E isso não tem preço ou 

O líder luta junto.
Não dá ordens, inspira a colaboração. 
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investimento que substitua. Crie a melhor empresa possível 
para se trabalhar e não precisará mais escolher parceiros, 
eles escolherão você. (Mais de 90% dos associados da Re-
fúgios Urbanos entraram na empresa de maneira orgânica, 
querendo ingressar no nosso time, após terem tido algum 
tipo de contato com nosso jeito de fazer.) 

Persiste entre alguns a visão de que, se pagarem melhor 
e concederem mais oportunidades aos outros, vão perder 
poder e empobrecer. Sou pela mentalidade da abundância, 
se todos têm mais, todos vivem melhor, mesmo que cada 
um com menos.

Na Itália, que é o país onde cresci e por isso o cito tanto, 
o padrão de vida da classe média é mais austero. Não quer 
dizer que não haja pobreza. Há, mas todas as classes sociais 
estudam juntas em escolas públicas que, na média, são boas 
em todo o território e garantem um padrão de bem-estar 
social mais igualitário. Sempre haverá quem tem menos e 
mais condições, mas a educação garante uma redução do 
desnível. No geral, todas as famílias com as quais eu cresci 
(com rendas de todos os tipos) limpam a própria casa, usam 
transporte público, lavam a própria roupa e fazem a comida. 
Têm cada vez menos carros e uma vida mais sustentável. 

Tenho certeza de que a riqueza do Brasil está em seu 
povo. O mundo mudou. Não precisamos mais fazer fábricas 
para atrair investimentos e produzir riquezas. Cada jovem 
brasileiro bem-educado pode fundar o novo Facebook/Easy-
Taxi/iFood/etc, dando trabalho para muitos outros jovens e 
trazendo riquezas para o nosso país (sim, já sinto este país 
como “meu” e me sinto um privilegiado por ter duas pátrias).

Precisamos, então, engatar de vez a marcha que nos fará 
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um país sem tanta desigualdade. E essa igualdade começa 
pela extensão da nossa casa, a cidade. Por isso, junto ao 
modelo de clubes, devemos também promover o modelo de 
parques e praças. Segurança é algo que se constrói junto e 
onde todos ao final ganham. Ou não é uma beleza a mudança 
que o Parque Augusta, antes fechado e sombrio, trouxe às 
ruas do seu entorno após sua abertura? 

Quer outro exemplo? Lá vai…
O primeiro escritório da Refúgios Urbanos ficava na Rua 

Benjamin Constant, 77 - sala 711. Para quem não conhece, 
essa é a rua que liga o Largo São Francisco à Praça da Sé. No 
imaginário comum, este seria um dos lugares mais perigosos 
da cidade. Pois bem, vejam que situação: o Rafael, taxista 
do ponto da nossa rua, me contou: certo dia, um assaltante 
foi preso em frente a um banco do Centro, pouco antes de 
entrar em ação. Como isso foi possível? Como todo mundo 
na rua se conhece - desde o morador de rua, passando pelo 
dono da loja de pastel até o joalheiro - ficou fácil reconhecer 
o “estranho no ninho”. 

Como sociedade, em São Paulo, muitas vezes adotamos 
o caminho do isolamento. Cada um fechado na sua bolha. 
Estamos sempre dentro de um carro ou de um escritório ou 
de casa ou de um shopping. Precisamos viver também fora 
desses espaços. Romântico, poético e utópico? Pode ser, mas 
acredito que seja a única solução. 

Acreditar que condomínio fechado, muro alto, bairros 
distantes são solução para os problemas é claramente um 
engano. O problema só se agrava. Os condomínios fechados 
criam uma ferida na cidade, pois impedem a convivência. 
Caminhando num bairro repleto de condomínios, o que se 
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vê são muros de 4 metros dos dois lados da rua. Há pouco 
comércio e, consequentemente, pouca gente circulando a 
pé. Não existe nenhum tipo de movimento da rua que possa 
intimidar um possível ladrão. As ruas assim viram terra de 
ninguém, quando, na verdade, deveriam ser terra comunal. 

Acredito que é ocupando a cidade que vamos aumentar 
o bem-estar. Com gente circulando, a rua se ajusta sozinha. 
A ocupação é uma proteção contra a violência. Já na década 
de 1960 este tema era tratado por Jane Jacobs, autora do 
livro Morte e Vida das Grandes Cidades, que questionava o 
modelo de ocupação das ruas de NY. Para ela, a rua só é rua 
porque está ocupada. Então é muito melhor você ter uma 
loja que funcione até tarde e observe o movimento do que 
ter um muro com um porteiro. Um ladrão vai se sentir muito 
mais inibido com uma loja do que com um muro. Que fique 
claro: não estou eximindo o Estado de responsabilidade.

O poder público precisa garantir a segurança, a ilumina-
ção, a limpeza e a organização das cidades. Mas nós também 
podemos fazer nossa parte mudando de mentalidade, rei-
vindicando de um lado e gerando inovações de outro. Um 
Estado é feito por cidadãos que respeitam e cobram o aper-
feiçoamento das leis. Os mercados simplesmente atendem 
às demandas de seus clientes e nessa ótica, consumir pode 
ser um ato altamente transformador.

Entendem, por este duplo alicerce, como a mudança está 
mais próxima do que imaginamos? Veja a própria Nova York, 
citada por Jane Jacobs em seus livros, que tinha problemas 
de criminalidade bem parecidos com os de São Paulo. Lá, 
a taxa de homicídios caiu, foram feitos investimentos em 
praças e espaços públicos, antigos elevados deram lugar a 
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parques lineares, o metrô funciona ligando toda a cidade, 
que é praticamente um espaço para pedestres ocupada o 
tempo inteiro. Isso traz segurança e não é nenhuma mágica, 
apenas um processo de mudança. 

Culturalmente, São Paulo, desde sua fundação, é um 
lugar de passagem, de extrativismo, para “ganhar a vida”. 
Em parte, a razão se deve à riqueza produzida pelo café que, 
de fato, norteou o crescimento de São Paulo e embasou seu 
poder econômico desde então.

Recentemente, os movimentos de revitalização e ocupação 
de espaços públicos estão dando um novo significado à cidade, 
aumentando o senso de apropriação, substituindo a cultura 
do isolamento pela consciência de que ocupar positivamente 
o espaço público da cidade é fundamental para melhorar a 
qualidade de vida de todos os que vivem aqui. 

Em volta desses temas estão se formando novas comuni-
dades que compartilham interesses comuns e dão sentido à 
vida nos grandes centros metropolitanos. No início de 2018, 
estava sentado num banco todo quebrado da Praça Alexandre 
Gusmão, que fica ao lado do Parque Trianon, atrás da Av. 
Paulista, pertinho da Alameda Santos. É um espaço magní-
fico, porém pouco cuidado. Poderia ser um espaço coletivo, 
que abrigasse encontros, concertos ou, simplesmente, caso 
houvesse mesas, permitisse às pessoas almoçarem suas 
marmitas do dia a dia curtindo o sol ao ar livre. Mas hoje ela 
está totalmente desequipada. Será mesmo que não existem 
empresas nesses prédios enormes da Av. Paulista que não 
tenham funcionários que ali possam descansar durante o 
almoço ou no final da jornada de trabalho? Pois temos vários 
modelos de adoção de espaços públicos exatamente moldados 
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para este fim. E mesmo que não existam, nada impede que 
as pessoas se organizem, usem, cuidem e transformem esses 
espaços. Basta ter mais interesse e proatividade.

Este também é o meu Jeito Laranja de pensar! Vai lá e faz!  
Pense como isso afetaria sua percepção como morador 

ou transeunte do entorno. Fica então a impressão de que 
não estamos olhando para esse pequeno oásis da forma 
adequada. Verdade seja dita, os moradores da região usam 
o local para passear com os cachorros e há uma comunidade 
que iniciou promover encontros para preservar e cuidar da 
praça. Podemos, sim, plantar hoje uma nova cidade. Tudo 
o que está a nossa volta foi feito por homens e mulheres, e 
cabe a nós moldar a realidade e os espaços. Por isso, tenho 
certeza de que o processo de reapropriação e ocupação das 
cidades é irreversível, pois cria um bem-estar ao qual não 
iremos mais querer renunciar. E isso tudo começa do lado 
de fora da porta de nossas casas. 

O que você pode fazer pelo seu prédio?
Pela sua cidade? Pense nisso.
Eu tenho buscado fazer minha parte. No prédio onde moro, 
ajudei a conceber e fui o patrocinador de um painel que 
representa a histórica regata da Barcolana, típica da cidade 
italiana de Trieste, de onde vinham os imigrantes vênetos 
que construíram o edifício. 

Todos os dias, me sinto tão bem em sair e voltar sabendo 
que essa memória está gravada.

Já vendi também um apartamento no prédio, trazendo a 
Tânia, arquiteta e nova moradora empenhada no processo 
de renovação do edifício. Ali, onde havia um apartamento 
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vazio, hoje há nova vida, uma nova família pronta a cuidar 
e zelar por essa pequena comunidade chamada condomínio. 
Por isso, por mais “chatas” que sejam as reuniões de condo-
mínio, acho importante participar de todas, tentando fazer 
parte do grupo que quer promover mudanças com bom senso 
e empatia. Já no prédio onde fica o escritório da Refúgios 
Urbanos, nos oferecemos para doar, em parceria com o ar-
quiteto Almiro Dias, um projeto para uma área ociosa, um 
mini-espaço de lazer para crianças e adultos. 

No final não foi executado o nosso “Design”,  mas a área 
foi requalificada e é isso que importa! As conversas serviram 
para dar esse primeiro passo e hoje as crianças têm um lugar 

Painel de azulejos que idealizamos e patrocinamos
para o Edifício Nova Trieste
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para bater uma bola. 
São pequenas gotas no oceano das mudanças, mas se 

cada um fizer sua parte, chegaremos lá mais rapidamente e 
sobretudo juntos, criando novamente comunidades.  

Você vai descobrir várias outras coisas ao longo destas 
páginas e já antecipo que nenhuma delas é contada com o 
intento de nos gabarmos, e sim de inspirarmos um compor-
tamento mais consciente que gere abundância para todos 
os envolvidos. Às vezes, a fartura será algo que volta para 
você. Outras vezes, será simplesmente o sentimento de ter 
feito a coisa certa. O que importa de verdade, mudando um 
pouco o mote do Mestre Yoda do filme Star Wars, é que “a 
abundância esteja dentro de você”.

Já ouviu falar da teoria das janelas quebradas (broken 
windows theory)?

Estudantes da Universidade de Stanford decidiram aban-
donar um carro em Palo Alto, cidade nos arredores de São 
Francisco, na Califórnia. Após uma semana, o carro continua-
va lá, intacto. Nesse momento, foi quebrada uma janela e, dali 
para frente, o veículo foi vandalizado numa rápida sucessão 
de depredação. Troque carros por edifícios, praças e parques, 
e o final da história será o mesmo. A teoria nos ensina que 
a deterioração da paisagem urbana é interpretada como a 
ausência do poder público, o que enfraquece a comunidade, 
aumenta a insegurança e convida à prática de crimes.

Quando o indivíduo percebe que pequenos delitos não 
são punidos, ele se sente mais “corajoso” para realizar delitos 
sempre maiores, por ter a sensação de que também não será 
punido. A presença de lixo nas ruas, imóveis particulares e 
espaços públicos degradados reforçam a sensação de desor-
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dem e induzem ao vandalismo e a pequenos crimes. 
Estudos mostram que desordem e sujeira mais do que 

duplicam o número de pessoas que jogam lixo na sarjeta. 
A teoria, formulada na década de 1980, foi a base de uma 
campanha para remover pichações do metrô de Nova York. 
Com a iniciativa, a criminalidade diminuiu e o resultado 
positivo foi a base para a política de “tolerância zero” posta 
em prática pelo prefeito Rudolph Giuliani na década de 1990 
que, somada à política de espaços públicos promovida pelo 
prefeito Michael Bloomberg, resultou na transformação 
da Nova York violenta em uma das cidades mais seguras e 
agradáveis dos Estados Unidos.

A experiência norte-americana nos mostra que um lugar 
bem cuidado reflete no bem-estar de todos à sua volta. Se você 
mora num local malcuidado, a sua vida vai ser malcuidada. 
Eu sei que é meio simplista (e que nem sempre é possível 
morar num lugar bonito), mas é sempre possível não jogar 
lixo na rua ou evitar deixar a louça na pia por dias.

E por falar de dignidade, quero comentar sobre o Luiz, 
um catador de latinhas da Vila Buarque de 27 anos, com 
quem almocei certa vez.  Eu estava sentado do lado de fora 
do restaurante Rota do Acarajé, quando ele me pediu uma 
marmita. Nesse dia, eu precisava de “comfort food” - uma 
comida afetiva, que faz bem para a alma, além de encher a 
barriga - e pedi o baião do Obama. Este prato é o único do 
local que não tem porção individual. A porção é enorme, e 

Dignidade é algo que está 
dentro de você, não fora.
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o pedido já estava feito. Outro alguém precisava comer. Foi 
aí que disse: “Senta aí, bora comer juntos”. Após um certo 
receio, ele se sentou. “Mais um prato”, pedi à atendente. E 
assim banqueteamos. 

Talvez eu tenha sido um pouco “interesseiro”, pois estava 
almoçando sozinho e gosto de companhia. Mas nessa meia 
hora de papo tive lições de humanidade e dignidade. O Luiz 
abriu-se comigo. Começou desconfiado, olhando para o 
lado, sem fazer contato visual, logo perguntou meu nome, 
desculpou-se por estar sujo, mas acrescentou que não tinha 
como fazer o trabalho sem se melecar. Explicou onde vende 
as latinhas e disse que já tinha 110 reais dos 180 de que pre-
cisava para comprar a carroça que o ajudaria a ganhar mais.

Seu horário de trabalho é das 15h às 22h, pois mais cedo 
não há latinhas nas ruas (nunca tinha me tocado disso). Ao 
final do almoço, pediu mais uma Coca-Cola, bebeu, amassou 
a lata e enfiou no seu saco, apertou minha mão com deci-
são e foi embora. Antes de partir, disse que estava sempre 
pela região e esperava “trombar” comigo de novo. Desejei o 
mesmo. Ele sorriu e saiu andando. 

Cada ser humano tem algo mágico dentro de si. Naquele 
dia, o Luiz mostrou-me que a humildade e a dignidade estão 
dentro dele e que nenhum preconceito sobre sua profissão 
lhe tirará isso. Com sua dignidade, o Luiz é capaz de mudar o 
mundo à sua volta. E a mudança que ele produz é combustível 
para outros também mudarem. Um muda o outro e o outro 
muda um, num processo lento, mas inexorável. 

Meu amigo Fernando Assad, criador do Programa Vi-
venda, que oferece reformas de baixo custo nas periferias, 
contou-me a história de uma senhora para quem reformou 
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a cozinha. Depois da reforma, ela passou a limpar a calçada 
e a cuidar do jardim. Quando ele perguntou o porquê de ela 
estar fazendo aquilo, ela respondeu: “Você acha que vou 
deixar você entrar com os pés sujos na minha cozinha?”. 
Cito sempre este caso, porque mostra como a dignidade e 
beleza vão se multiplicando e expandindo para muito além 
do ponto de partida.

O mote deles é “Mais que uma reforma, o Programa Vi-
venda oferece acesso a uma vida melhor”. Pensem nisso, 
esta senhora estava com uma casa malcuidada e não tinha 
disposição para cuidar da sua calçada, que nada mais é do 
que o seu bairro, sua cidade. O fato da cozinha estar mais 
“bonita” deu a ela um sentimento maior de dignidade e a fez 
extrapolar esse sentimento da porta para fora. Entendem o 
poder de uma pequena mudança? 

E se somarmos o poder da beleza? Acredito muito no poder 
da beleza. Boa parte da minha vida passei em Roma, que é 
uma cidade estupenda, então tenho certeza de que boa parte 
do meu gosto pela estética vem da observação contínua do 
belo. A outra parte é uma herança da minha mãe, que sempre 
gostou de ter uma casa bem arrumada e, mesmo quando não 
tínhamos muitas condições, ela encontrava bons negócios, 
garimpava móveis com bom custo-benefício e deixava tudo 
ajeitadinho em nossa casa. 

Tenho certeza de que a beleza é uma das forças mais dis-
ruptivas que existem. Ela causa um impacto positivo e pode 
mudar o mundo. Uma bela poesia, um livro de fotografia, 
uma empena cega transformada em uma obra de arte são 
ações que mudam a perspectiva em relação ao ambiente 
em que vivemos. A experiência sensorial e estética muda 
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o ser humano. Quem embeleza a própria vida é mais feliz. 
A beleza, a cultura e a arte fazem bem à saúde do corpo e 
da mente. Quer uma prova disso? Médicos canadenses já 
prescrevem visitas a museus como receita para melhorar 
quadros clínicos. O contrário também é verdadeiro: estar 
absorvido pelo feio e malcuidado nos faz mal.

Quando o Felipe Morozini, artista e fotógrafo, desenha 
flores no Elevado João Goulart, o Minhocão, isso já repre-
senta um grau de gentileza capaz de quebrar paradigmas. 
O Elevado, como via, vai continuar feio, mas só de o artista 
desenhar lá, muda a percepção que as pessoas têm daquele 
espaço. Isso para falar do poder que um simples embeleza-
mento é capaz de ter na forma como as pessoas enxergam e 
se relacionam com um espaço. (Interrompa sua leitura por 
um segundo e busque no Google essa imagem, vale a pena).

São Paulo, aos poucos, vem encontrando seus guardiões. 
São pessoas comuns que se perguntam em que tipo de cidade 
querem morar e juntam-se a outras que sentem as mesmas 
necessidades. Quando, juntas, pensam na resposta, querem 
morar em lugares onde sintam-se bem, e isso vale para nos-
sa casa e para a rua, que também é nossa casa. As pessoas 
querem se reapropriar da rua. Observo uma forte tendência, 
uma vontade visceral, de poder andar pela cidade com a 
sensação de segurança, sem correr o risco de ser assaltado. 

Se a cidade estiver viva, esse tipo de realidade fica mais 
fácil de ser alcançada. Iniciativas como A Batata Precisa de 
Você, coletivo formado por moradores e frequentadores do 
Largo da Batata, em Pinheiros, que batalha para tornar o 
local menos árido e mais aberto ao lazer; e o Parque Augusta, 
que surgiu da luta de muitas pessoas contra a construção de 
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prédios e a favor da preservação e transformação de uma 
área verde entre as ruas Caio Prado, Augusta e Marquês de 
Paranaguá em um jardim público, estão mudando a cara de 
São Paulo e a relação com a cidade, dando protagonismo às 
pessoas e tentando inverter a lógica de cidade para carros 
e do lazer em shoppings. A cidade é o lugar que as pessoas 
habitam e frequentam. Os espaços públicos e as ruas são o 
sangue e as artérias da cidade, onde as pessoas se cruzam e 
se conectam. Em qualquer lugar do mundo, lugares vazios e 
sem interações mantêm as pessoas afastadas. E é justamente 
a promoção do encontro na cidade que esses movimentos 
encorajam.

Com o crescimento da ação popular, o poder público pre-
cisa ter cada vez mais “ouvidos” para escutar seus cidadãos. 
Os eleitores entenderam que a mudança depende de cada 
cidadão, mesmo que seja com pequenas ações sem grandes in-
vestimentos financeiros. Veja a Paulista aberta para pedestres 
aos domingos. Quantas atividades espontâneas se encontram 
por lá? Inúmeras. No Parque Minhocão, aos domingos, há 
espetáculos de teatro (consagrados pelo Grupo Esparrama) 
que acontecem da janela de um dos prédios que dá de frente 
para o elevado. Ali, muitas crianças, filhos de moradores do 
entorno e de outras partes da cidade se acomodam para dar 
risadas e fugir para um mundo imaginário. 

O mais importante é despertar a empatia das pessoas, 
ir além do votar e/ou reclamar. A solução está muito mais 
perto do que acreditamos, mas demanda níveis diferentes de 
participação. Temos que viver sabendo que a cidade é nossa. 

Claro, com respeito às individualidades, mas 
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promovendo um habitat mais plural.
Acredito que São Paulo precisa de mais lugares onde as 
pessoas possam se encontrar. Sou a favor de projetos que 
criem esses encontros na cidade. Por isso, sou a favor do 
Parque Minhocão, que tem entre suas inspirações o Highline 
Park, em Nova York. O projeto para tirar de cena os carros 
definitivamente e manter o viaduto como área de lazer foi 
aprovado. A intenção do plano é fazer esse fluxo de carros 
diminuir gradativamente, até que ele seja totalmente fechado 
para carros em 2029. A partir desse ponto, a população deverá 
decidir pelo desmonte ou a transformação em área de lazer.

Pessoalmente, sou a favor de uma solução intermediária 
que, de um lado, crie um parque linear, mas que também 
inclua o desmonte parcial, de forma que possam ser isoladas 
praças suspensas para suprir a carência da região por áreas 
de lazer e derrubem os pontos mais críticos e excessivamente 
próximos dos edifícios. Como já diziam os antigos romanos: 
“in medio stat virtus” (a virtude está no meio).

Pode parecer meio maluco da minha parte, mas acredito 
que uma imobiliária seja um agente importante dentro da 
sua comunidade. Ela pode e deve ajudar no desenvolvimento 
positivo do território. Sobre o tema do minhocão, nós, por 
exemplo, criamos um mapa de “caça aos prédios” que ao 
longo dos 3km de percurso do parque instiga o visitante a 
uma caça ao tesouro arquitetônica! Nosso intuito é levar 
pessoas para descobrir o espaço e toda a história urbanística 
que tem por lá, pois assim podemos fazer nossa parte em 
revelar a cidade, não apenas vendendo imóveis, mas também 
instigando novas descobertas culturais.

Sei que muitos são contra esse projeto de parque e acre-
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ditam que a melhor solução urbanística para a região seja 
a demolição. Mas convido todos a andar de bike, patins ou 
a pé nesse lugar e ver a quantidade de atividades que os 
moradores ali promovem. Tem de crossfit a ioga, passando 
pelo já citado teatro, corrida, brechó, piqueniques, festinhas 
de crianças… E tudo isso de forma orgânica e natural. São 
as pessoas se apropriando do espaço. 

Outros são contra a ideia porque acham que a mudança 
deve impactar negativamente o trânsito da cidade. Mas quem 
sabe a questão da falta de espaço para carros se resolva, de 
novo, por uma mudança de atitude de cada um de nós. Será 
que em um futuro próximo não deixaremos cada vez mais de 
usar o carro particular? Até o Minhocão deixar de ser uma 
via, em 2029, talvez muita gente já tenha passado a usar 
metrô, ônibus, aplicativos de transporte coletivo e tudo se 
reorganize naturalmente. Talvez não vá ser o grande drama 
que muita gente prevê.

Claro que a transição precisa ser pensada, mas o processo 
e a implementação devem acontecer pela participação popu-
lar. A cidade que democraticamente estiver mais em pauta 
vai levar o jogo. Grandes cidades do mundo já desativaram 
viadutos, reduziram os espaços para os carros e estão imple-
mentando mudanças olhando para as pessoas, não mais para 
os automóveis. O mundo todo está indo em direção a mais 
mobilidade pública em detrimento da particular. Não creio 
que aqui faremos diferente, pois isso melhora a qualidade 
de vida de todos. 

No final, o mais importante não é aquela solução que um 
ou outro acredite ser a ideal. O mais importante é que todos 
participem das audiências públicas voltadas à discussão do 
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tema e que a cidade se molde a partir da junção democrática 
dos múltiplos interesses e visões.

Não participou? Depois não pode reclamar. A regra é 
clara. (Risos.)

A cidade que construímos: uma visão de mercado
Iniciei este capítulo falando sobre a cidade, pois ela é o pano 
de fundo do nosso morar. Não faria sentido, portanto, falar 
de moradia sem falar de urbe - ou seja, do conjunto arqui-
tetônico e urbanístico que se molda a partir das pessoas que 
nele habitam e atuam. 

No mercado imobiliário, uma das mudanças de percepção 
é que cada vez mais pessoas incluem no conceito de morar 
bem o benefício de uma boa localização, de viver em bairros 
com comércio, serviços e lazer, tudo perto de casa, de forma 
que a vida possa ser feita a pé. Pode não parecer, mas é uma 
mudança de mentalidade e paradigmas grande. 

Com o tráfego em estado de lentidão permanente, in-
clusive aos sábados, morar longe é igual a perder horas no 
trânsito e aquela vantagem inicial – seja o menor preço 
do imóvel ou a pretensa qualidade de vida de ter um clube 
dentro do condomínio – se perde.

O marketing dos lançamentos imobiliários tenta con-
vencer a maioria das pessoas de que é mais importante ter 
duas vagas de garagem ou uma quadra de tênis do que um 
quarto a mais ou maior, ou ainda, uma localização melhor. 
A pandemia escancarou essa mentira evidenciando como 
precisamos viver bem antes de mais nada nas nossas casas, 
tendo as áreas comuns como cereja do bolo, e não vice-versa. 

O meu objetivo como corretor é estabelecer junto aos 
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meus clientes um diálogo. E assim entender o modelo que 
se adapta melhor a cada um deles. Questioná-los sobre even-
tuais crenças e mostrar que existem lugares diversos em São 
Paulo onde é possível morar bem. Prestamos um serviço e, a 
partir deste entendimento, precisamos oferecer as melhores 
possibilidades aos clientes. É com esse intuito que encaramos 
nossa responsabilidade de conhecer as melhores opções para 
cada perfil e oferecê-las com clareza e expertise de mercado. 
A Refúgios Urbanos é uma imobiliária pequena, que trabalha 
prevalentemente no mercado de terceiros. Imóveis prontos, 
no português do dia a dia.

Quando participamos de algum lançamento, é porque nos 
apaixonamos loucamente pelo conceito e queremos estimular 
a construção de prédios mais gentis com a cidade. É o nosso 
estilo: fazer com propósito, sempre. Este é o Jeito Laranja. 

Entendemos que a cidade precisa se verticalizar e que nem 
todos os prédios serão lindos e maravilhosos, mas acredito 
que devemos começar por algum lugar. Confio bastante que 
a nova geração de arquitetos brasileiros vai se comprome-
ter sempre mais com a mudança de cenário, entendendo a 
grande responsabilidade que tem na nova estruturação de 
nossas cidades. 

Você pode estar indagando: “Ah, Matteo, mas fazer boa 
arquitetura é caro”. Vou responder com um clichê: o mesmo 
tempo e dinheiro utilizados para fazer algo comum pode ser 
empregados para realizar algo melhor. Criatividade e boa 
vontade são as palavras-chave. Mudar paradigmas não é 
apenas uma questão de dinheiro, mas também de escolhas 
de consumo! Você pode mudar o mundo comprando! Já 
pensou nisso? 



69

Por isso decidimos que nossa segunda loja, na zona sul, 
seria no primeiro prédio da TICO, uma incorporadora que faz 
predinhos de três andares! A gente adora, e como gostamos 
de ter atitudes em sinergia com o que pregamos, adquirimos 
uma loja na rua, nosso lugar preferido. 

(Parênteses: Todas as lojas da Refúgios Urbanos são tér-
reas e abertas pra rua… quiçá porque não nos inspira colocar 
nossos associados dentro de um prédio espelhado. (Risos.) 

Mas vamos ao cerne desta análise mercadológica. 
Ainda se constrói muito no Brasil e nem todos estão fa-

miliarizados com o processo de compra de uma propriedade. 
Isso tem uma razão histórica: só recentemente o acesso 
ao crédito foi facilitado no país e as pessoas começaram a 
poder se programar e fazer um investimento de 10, 20, 30 
anos para ter um imóvel próprio. No entanto, a maioria 
chega ao processo de compra com uma visão restrita sobre 
o mercado, ainda com o olhar de locatário e dando valor 
apenas ao conceito de imóvel novo. Para elas, o novo é si-
nônimo de ausência de problemas, aqueles mesmos que elas 
tiveram alugando imóveis mais antigos. Tendo convivido 
com proprietários que mal arrumavam os itens básicos dos 
apartamentos, visando sempre o máximo lucro frente à 
mínima despesa, muitas pessoas veem reformas como um 
bicho de sete cabeças.

Quase todos os apartamentos novos são comprados ain-
da na planta, após a visita ao apartamento decorado por 
designers de interiores renomados, com móveis feitos sob 
medida. A grande demanda por moradia, somada à nova es-
tabilidade financeira dos brasileiros e a maior predisposição 
dos bancos a financiarem seus clientes, renovou o ânimo das 
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construtoras, que aproveitaram os anos entre 2000 e 2011 
antes de 2019 e 2021 agora, para fazer muitos lançamentos. 

Talvez por eu ser corretor, sempre me perguntam se o 
preço dos imóveis está correto ou supervalorizado. Minha 
resposta macroeconômica para São Paulo é que o valor está 
correto. Pela minha experiência, entendo que o mercado 
brasileiro estava submerso por não haver crédito imobiliário 
disponível. Só comprava apartamento quem tinha dinheiro 
para pagar à vista ou para financiar a obra da construção do 
prédio. Como poucas pessoas tinham o dinheiro na mão e o 
mercado é regido pela oferta e procura, os preços estavam 
estacionados num valor mais baixo, porém conciliado en-
tre as partes. Se o mercado se move dependendo somente 
do dinheiro vivo (ou de parcelamentos curtos) como única 
possibilidade de pagamento, a liquidez acaba sendo restrita 
e os preços menores. 

A mudança jurídica de hipoteca para alienação fiduciária 
garantiu mais facilidade aos bancos sobre o bem financiado 
que, em caso de inadimplência, é facilmente retomado e lei-
loado. Essa alteração burocrática aumentou a disponibilidade 
e a vontade dos bancos de oferecer empréstimos, permitindo 
o ingresso no mercado de milhões de brasileiros que antes 
não dispunham de toda a soma para adquirir o imóvel em 
dinheiro, à vista. Dessa imensidão de novos clientes, resul-
tou o aumento (ou a equalização) dos preços, já que estes, 
quando impulsionados por necessidades reais, são por norma 
regulados pela demanda e oferta. 

Quando se fala de bolha imobiliária, é preciso analisar 
que esse termo nasceu em mercados altamente especulativos, 
onde o valor dos imóveis foi crescendo com base em negócios 
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e pautado por bancos que financiavam assumindo riscos mui-
to altos, baseando-se somente no valor do bem. O brasileiro, 
de forma geral, comprou sua casa para morar e fez isso num 
sistema bancário que não lhe permite comprometer mais do 
que um terço de sua renda para pagar a prestação e tende 
a avaliar os imóveis com bastante competência. Partindo 
destas bases, fica difícil imaginar uma grande especulação 
imobiliária, sobretudo envolvendo os residenciais (imóveis 
comerciais merecem um capítulo à parte, pois sofrem mais 
oscilações por depender muito da saúde econômica do país 
e das empresas).  

Já sei a pergunta que vocês querem me fazer: “Pode ha-
ver uma queda nos preços, Matteo?” Sempre pode haver. 
Mercados são feitos para subir e descer. Antes de ser um 
fenômeno econômico, é físico. Mas desacredito numa bolha 
e numa queda brutal dos valores. A longo prazo, inclusive, 
acredito que os valores voltarão a subir, pois a necessidade 
do morar, especialmente em grandes centros urbanos como 
São Paulo, só vai aumentar. 

Se olharmos os dados sobre grandes cidades, veremos que 
elas só se adensam, atraindo sempre mais e mais pessoas.

Roma x São Paulo: a história se repete
Gostaria de explicar esse ponto de vista partindo antes de 
uma análise cronológica: em São Paulo, os preços dos imóveis 
estavam realmente muito aquém da realidade do mercado 
internacional. Entre o final da década de 1990 e o início 
dos anos 2000, pagava-se de 150 mil a 200 mil reais num 
apartamento de 100 m² nos Jardins, o equivalente a cerca de 
30 mil a 50 mil dólares (câmbio pandêmico risos). Com esse 
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valor, não se comprava nada com essa metragem e nesses 
padrões em nenhum bairro nobre de nenhuma grande cidade 
do mundo. Quando levamos em consideração que estamos 
falando dos Jardins, um dos bairros mais valorizados da 
mais importante cidade da América Latina, a discrepância 
fica mais evidente. Mas, como mencionei acima, as condições 
do mercado não permitiam que fosse muito diferente disso.

No cenário atual, acredito que os preços estejam perto do 
máximo que a maioria dos paulistanos pode pagar. Falo de 
renda mesmo. A maioria dos meus clientes já está próxima do 
limite que poderia financiar, considerando a própria renda e 
o valor dos imóveis nos bairros onde trabalham e vivem. Se 
passar da faixa atual de valores, muitos ficarão sem “bala” 
para conseguir financiamento e pagar os preços praticados. 
Vamos imaginar um jovem casal que tenha uma renda con-
junta de 15 mil reais. Hoje, caso tivesse os 20% ou 30% para 
dar de entrada, conseguiria financiar um apartamento para 
pagar os restantes 70% ou 80%. Mas se o valor do imóvel 
aumentar além disso, o jovem casal já não conseguiria a 
liberação do financiamento, porque o valor das parcelas vai 
ultrapassar o limite de comprometimento de um terço da 
renda autorizado pelas regras de financiamento.

Mas, se estamos próximos ao limite de aceitação do mer-
cado, como posso supor que os preços vão subir? Vamos lá.  

A situação mundial para a classe média é de inacessibi-
lidade aos imóveis. Em Roma ou Paris, esse mesmo casal 
ganharia, proporcionalmente, de 6 mil a 8 mil euros, o que 
é um ótimo salário. Com esse valor, eles financiariam, no 
máximo, 250 mil euros. Com 250 mil euros, não se compra 
nada nas grandes cidades da Itália ou da França. Um apar-
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tamento de 100 m² em um bairro de Roma equivalente ao 
Jardins, por exemplo, não sai por menos de 8 mil a 10 mil 
euros o m². E acho que essa é uma tendência. Minha análise 
é de que todas as cidades vão ficar excessivamente caras, 
os imóveis estarão nas mãos de grandes investidores (ou 
fundos que têm isenção de impostos) e o cidadão comum 
voltará a ser só um locatário. Em mais alguns anos, a classe 
média não vai ter renda suficiente para transformar o aluguel 
numa prestação da casa própria e deverá obrigatoriamente 
pagar a locação para alguém, como é o caso de Londres, 
Nova York, Paris etc.

Os preços dos imóveis continuarão se sustentando porque 
seus donos hoje não são especuladores, mas sim pessoas que 
têm interesse em morar ou alugar para obter uma renda. 
Enquanto essas pessoas conseguirem pagar suas prestações, 
elas continuarão mantendo os imóveis e seria necessária, 
portanto, uma crise avassaladora para mudar esse cenário. 
Esses proprietários não vão se desfazer de seu patrimônio se 
uma capa de revista disser que o mercado desabou. Por mais 
que nem sempre seja o melhor investimento, em termos de 
rendimento ou retorno sobre o investimento, um imóvel é 
sempre uma forma segura de aplicar o dinheiro.

Como dizia meu avô, ninguém pode pôr sua casa debaixo 
do braço e levar. Este imaginário da segurança do investi-
mento em tijolo atinge um número enorme de pessoas, desde 
as mais jovens até as mais experientes. Quando há pânico 
na bolsa, os aventureiros saem correndo e perdem muito 
(ou tudo) do que investiram. Um pânico imobiliário só se 
justifica se as pessoas comuns não conseguem mais pagar 
suas contas. Não é algo tão epidêmico e psicológico como o 
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pânico financeiro.

Quando me perguntam se é um bom momento 
para comprar imóvel, respondo a minha verda-
de: “eu comprei”. E continuaria comprando.
Pelo meu perfil, eu me sentiria muito mal se lá na frente eu 
não tivesse mais essa possibilidade, por conta do aumento 
de preços ou porque os bancos fecharam as torneiras dos 
financiamentos. Prefiro correr o risco de o imóvel valer me-
nos do que arriscar não poder mais comprá-lo. Este é o meu 
perfil. Cada um tem o seu. 

Mas digo a vocês uma coisa: essa foi uma oportunidade 
que o Brasil me proporcionou. Na Itália, eu jamais teria tido a 
chance de comprar um apartamento. Por lá, além da questão 
da renda, acumular o dinheiro da entrada é um problema, 
porque os ganhos são mais baixos em comparação ao valor 
dos imóveis, que é muito alto, proporcionalmente. 

Por fim, se você decidir que a compra do seu lugar no 
mundo é importante para o seu estilo de vida, a pergunta 
abaixo certamente irá passar pela sua cabeça, mais cedo ou 
mais tarde.

Na planta? Pronto para morar? Reformado 
ou para reformar?
Qualquer uma dessas quatro opções têm seus prós e contras. 
A melhor alternativa vai depender do seu momento de vida 
e situação financeira.

Imóvel na planta
● Financeiramente, é uma boa opção para quem pode 
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comprar à vista, pois a possibilidade de negociação com as 
incorporadoras é maior do que com o proprietário de um 
imóvel construído, já que as incorporadoras precisam de 
caixa para levantar a construção.

● Também é uma alternativa para quem tem só parte 
do dinheiro na mão, pois investe-se somente 30% do va-
lor do apartamento durante o período de obra, havendo a 
possibilidade de optar pela quitação ou o financiamento na 
entrega das chaves. (Neste caso é preciso tomar cuidado com 
o índice de correção da compra que normalmente é o INCC, 
que ficou num acumulado de cerca 15% em 2021, para que o 
“investimento” não se torne uma bola de neve de juros sobre 
juros sobre o saldo devedor).

O apartamento normalmente é entregue no contrapiso. Ou 
seja, será necessário encarar uma obra. Isso pode ser bom, 
considerando que o proprietário poderá deixar o imóvel com 
sua cara, mas devem ser avaliados também os custos, pois 
se somarão ao valor do metro quadrado pago.

● Há uma incerteza em relação ao prazo de entrega. Por 
lei, a incorporadora pode atrasar a entrega em, no máximo, 
180 dias. Mas há casos em que prédios não são entregues 
no prazo por má administração ou mesmo por falência da 
construtora. Verifique sempre o histórico de obras realizadas 
e a solidez financeira de quem constrói.

● Ponto importante a ser observado é que esse mercado 
tem forte tendência especulativa, pela própria facilidade de 
compra. Neste caso, o melhor conselho é escolher um pro-
duto que tenha muito público, considerando a localização 
onde está inserido. Isso aumenta a liquidez e garante o valor 
de mercado. 
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Pronto para morar
Este é o imóvel recém-entregue pela construtora

● Lembre-se de que “pronto para morar” é diferente de 
“pronto para mudar”. Alguma obra, ainda que mínima, vai ter 
que ser feita para o acabamento do imóvel. Isso pode ser OK, 
desde que você calcule o preço e veja se cabe no orçamento. 
Como se diz, às vezes o que é muito barato pode sair caro.  

● No geral, os condomínios ainda estão se estabelecen-
do, e isso vai exigir de você o mínimo de participação para 
ajudar a decidir o padrão de envidraçamento das sacadas, a 
administradora, o sorteio das vagas etc. Por isso, se esta é a 
sua opção, prepare-se para ir às assembleias. Isso vai evitar 
descontentamentos no futuro.

● Se possível, faça uma vistoria antes da compra com 
um arquiteto para verificar que a unidade escolhida esteja 
em boas condições. 

Reformando
● Visitando o apartamento, você estará diante de algo 

100% real, palpável e pronto, ou seja, aquilo que está sendo 
visto será o que será comprado. Além disso, não há risco de 
surpresa com o atraso no prazo de entrega ou a qualidade 
da construção.

● O fato de estar pronto para morar acelera o processo 
de mudança, reduzindo os custos com aluguel/condomínio/
iptu/etc. de outros imóveis. 

● O condomínio já está consolidado, então o proprietário 
já entra sabendo o estado da construção, os valores a pagar 
e a situação do fundo de reserva e de obras.
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Para reformar
● Normalmente, consegue-se mais metros quadrados 

por uma quantia menor, o que pode ser muito vantajoso, 
principalmente se o projeto/orçamento da reforma for bem 
pensado. Em muitos casos, esses apartamentos, depois de 
remodelados, ainda saem mais em conta do que um novo 
ou pronto para morar.

● É possível deixar o imóvel exatamente com sua cara, 
personalizado e funcional para seu estilo de vida. Só tome 
cuidado para não personalizar demais e dificultar a revenda 
em um segundo momento.

● Existe uma boa oferta desse tipo de produto no mercado, 
o que pode ser um facilitador na hora de fazer uma proposta, 
por serem imóveis que precisam de ajustes.

● Os prédios mais antigos atualmente estão passando 
progressivamente por um processo de troca geracional, o 
que permite implementar mudanças, reduzir custos de con-
domínio e adaptá-los ao viver mais contemporâneo de seus 
usuários.

Todos sabem que na Refúgios Urbanos temos uma “que-
dinha” por prédios antigos, pois somos apaixonados pelas 
histórias da cidade e suas arquiteturas. Somos fãs dos bons 
materiais que essas construções englobam e dos detalhes que 
fazem toda a diferença, como janelas grandes, pé-direito alto 
e a boa localização que os prédios antigos costumam oferecer. 
Mas, para alguns compradores, a área de lazer e as duas ou 
três vagas na garagem podem ser indispensáveis. Neste caso, 
a melhor opção acaba sendo um condomínio novo. Como 
especialistas de cada bairro, nossa missão é apresentar todas 
as possibilidades aos clientes, para que possam decidir qual 
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atende melhor seus desejos e possibilidades.
Há quem prefira pagar aluguel e colocar o dinheiro em 

uma aplicação financeira. Eu não sou consultor de investi-
mentos, mas o que sei é que hoje o dinheiro rende no banco 
e permite pagar o aluguel, mas daqui a alguns anos será que 
continuará dessa forma? Será também que o rendimento das 
aplicações estará em linha com a valorização dos imóveis? 
Eu prefiro não pagar para ver. 

De novo, acho que vale um exemplo todo italiano muito 
próximo a mim. Nos anos 1990, os italianos viveram a mesma 
situação que o Brasil vem enfrentando nos últimos anos. Os 
juros estavam altos e concorriam com a valorização do preço 
dos imóveis. E, nos últimos 20 anos, os imóveis italianos 
quadruplicaram de preço, enquanto os juros e os rendimentos 
das aplicações sofreram queda brutal. Hoje uma aplicação 
financeira no estilo de um CDB na Itália rende menos de 
1% ao ano. Sim, ao ano. Sendo que o valor de aluguel de 
um imóvel pode render 2% ou 3% ao ano. No mínimo, duas 
vezes mais. Ou seja, quem antes ganhava juros para pagar 
o aluguel com conforto, hoje precisa tirar dois terços do di-
nheiro do bolso para complementar aquela renda e garantir 
o pagamento mensal da própria moradia. 

Isso sem a gente nem entrar no tema da inflação pois 
juros por si só não são garantia de nada se o dinheiro se 
desvalorizar com mais facilidade. Quem nos garante que no 
Brasil, especialmente nas grandes cidades, não acontecerá 
o mesmo? Se pararmos para pensar, já está acontecendo. 
A estabilização da moeda e o acesso ao crédito já promove-
ram um aumento do valor dos imóveis, exatamente como 
aconteceu em Roma. 
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Meu objetivo não é criar pânico nem o estimular a sair 
comprando imóveis. Só quero promover uma reflexão para 
que entendamos que, se a economia continuar estável como 
aconteceu em outros países, o aluguel virará também parte 
da carteira de investimentos de grandes fundos, pois será 
atrativamente interessante em termos de retorno e renda. 
Esses fundos podem pagar caro pelo metro quadrado e alugar 
caro como acontece em Nova York, Paris, Londres e Roma.

A necessidade do morar continuará sempre existindo para 
todos e cada um precisará levar em conta quão importante é 
o imóvel próprio e os sacrifícios necessários para adquiri-lo. 
Mas, se couber no seu orçamento sem tirar seu sono, compre. 
Este é o conselho de quem hoje sente certa frustração por 
não ter chances de comprar um imóvel na sua cidade nativa.

Sua casa, suas regras

Mas vamos ao “morar”, um conceito que deve transcender 
a decisão por compra ou aluguel. Seja para comprar ou para 
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alugar, minha opinião é que devemos escolher nosso imóvel 
pensando em seu uso no dia a dia. De que adianta ter uma 
área de lazer completa, com academia, quadra de squash e 
sala de cinema, se você perde quatro horas por dia preso no 
carro indo e voltando do trabalho ou não tem aquele quarto 
a mais para o home office? É preciso morar em um lugar 
que não só resolva seu problema de dormir, mas 
também lhe dê prazer de viver. Um imóvel é muito mais 
para dar risadas em volta de uma mesa do que somente um 
lugar para cumprir a tarefa de se alimentar. É um lar com 
vida, não um dormitório inanimado. 

Morar perto do trabalho é o principal requisito em uma 
cidade como São Paulo. Não temos, ainda, uma malha de 
metrô 100% abrangente, com trens rápidos que levam as 
pessoas a qualquer lugar da cidade. Com o trânsito cada vez 
mais lento, morar distante do trabalho na capital paulista é 
o mesmo que passar boa parte do dia atrás do volante. 

Claro, nem todos têm a possibilidade de escolher, mas, 
se você tem, não more longe do seu dia a dia, pois você vai 
precisar comprar um carro para conseguir circular, contri-
buindo para o aumento do já caótico trânsito paulistano. 
Ao mesmo tempo em que são vítimas, todos aqueles que 
moram longe do trabalho por escolha são um pouco algozes, 
inconscientes, de si mesmos e da cidade.

Isso porque a pessoa que mora em A e vai trabalhar em 
Z, que é do outro lado da cidade, está gerando trânsito num 
grande percurso. Se ela trabalhasse em B, faria o trajeto 
curto de A a B, ajudando a diminuir o volume de veículos 
no trecho entre B e Z.

Desde a década de 1950, a capital paulista vem se expan-
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dindo para longe do Centro. Foram surgindo bairros cada vez 
mais distantes. E como São Paulo não tem barreiras naturais, 
como montanhas e mares, que impeçam esse fluxo, sempre 
surge “um novo bairro lá longe, que vai ser incrível”. Vide o 
exemplo das “Granjas”: eram um sonho, todo mundo indo 
para lá nos anos 1980, 1990, porque gastava-se somente 
meia hora no trajeto. Hoje é um caos. Se chamam você para 
um almoço nesses arredores, você não vai marcar nada para 
o período da tarde, porque não sabe a que horas vai voltar.

Não sou contra movimentos que estimulem uma nova 
urbanização, mas desde que os projetos sejam bem pensa-
dos, não só pautados na especulação imobiliária. Por sorte, 
hoje temos sempre mais projetos que miram a inserir novos 
edifícios na cidade com um escopo de longo prazo, prevendo 
o uso misto, com lojas no térreo, praças abertas e de uso 
público, estacionamentos rotativos, e por aí vai. 

As pessoas se esquecem de que uma cidade legal 
é a soma de bairros legais. Então, em vez de criar 
uma Nova Berrini, uma Nova Faria Lima, uma Nova 
Barra Funda, ou seja, nova isso, nova aquilo, é pre-
ciso consertar juntos os bairros que já existem.

Precisamos adensar mais a cidade. A distribuição da 
população está muito espalhada. Isso tem muito a ver com a 
não verticalização de algumas áreas. Eu penso que as metró-
poles, querendo ou não, devem ser adensadas. Não adianta 
continuar a crescer para os lados, especialmente em um país 
onde se sabe que o transporte público não vai acompanhar 
no mesmo ritmo o crescimento urbano. 

Há quem se oponha à ideia, por ser contra lugares tomados 
por prédios. Eu sou a favor de manter a arquitetura, criando 
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uma cidade saudável, onde são mantidas as casas tombadas e 
com claro interesse histórico e arquitetônico, e adensadas as 
áreas planas próximas ao centro e à infraestrutura, trazendo 
quem mora longe para mais perto das facilidades da cidade. 

O Plano Diretor que vem sendo discutido para São Paulo 
prevê a construção de prédios como os que foram feitos 
nos anos 1930, ou seja, com comércio nos andares térreos 
e abertos para a cidade. São construções parecidas como as 
que temos hoje no Centro. É esse tipo de prédio que precisa 
ser feito. 

Esse panorama representa uma baita oportunidade para 
os novos arquitetos demonstrarem suas habilidades e corri-
girem com seus projetos numa cidade que cresceu e cresce 
com pouco planejamento. Organizar esse caos não é fácil, 
mas é necessário e possível. 

A inspiração deve ser procurada naqueles mestres intelec-
tuais, como Paulo Mendes da Rocha e João Batista Vilanova 
Artigas, que encarnam o discurso sobre a responsabilidade 
de suas obras.

Além da construção de novos modelos de prédios, acredito 
que é preciso melhorar a ocupação dos grandes centros e dos 
espaços que já existem. Há muitos imóveis que estão deso-
cupados por puro descaso ou impossibilidade financeira dos 
proprietários. Defendo que haja maior fluidez para as possi-
bilidades de transformação desses imóveis, desde incentivo 
fiscal para facilitar as reformas até desapropriação eficiente 
em casos de abandono completo do bem. É preciso estabe-
lecer um tempo máximo para um imóvel ficar desocupado. 
Passado esse período, o melhor a fazer é uma desapropriação 
diligente e indolor, com uma indenização rápida e justa, 
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seguida da liberação do imóvel para sua utilização plena.
Já existe hoje na Prefeitura Municipal de São Paulo a 

fórmula do IPTU progressivo, mas ela acaba levando mui-
tos e muitos anos para produzir seus efeitos. Sei que é fácil 
propor soluções, afinal, o papel aceita tudo. 

Novamente, a solução está no meio do caminho, no en-
contro de uma fórmula que visasse acelerar estes processos, 
seja pelos meios públicos, seja por incentivos a empresas 
para a ocupação desses espaços. As soluções precisam ser 
encontradas em conjunto entre a iniciativa privada e o poder 
público.

Por outro lado, precisamos de trendsetters, ou seja, lan-
çadores de tendências mais arrojados. Há prédios inteiros 
no Centro que custam o valor de apartamentos em bairros 
nobres, mas que não encontram novos usos. O risco, consi-
derando o preço, é muito baixo e mesmo assim poucos estão 
dispostos a assumi-lo. 

Cidades mudam também pelo impulso de seus morado-
res e influenciadores. Basta um pequeno grupo de amigos 
se juntar para comprar um prédio e ir morar lá para que 
outros do círculo os visitem e também se interessem pela 
nova região em viés de desenvolvimento.

Ninguém está com toda a razão. A cidade é socie-
dade entendida como viver de forma organizada, 
mas também é condomínio (copropriedade e divisão 
de “domínios”) e é nesta conjuntura que devemos 
encontrar o equilíbrio. 

Esse tipo de iniciativa ajudaria a valorizar especialmente 
o Centro da cidade, que vem sendo descuidado nas últimas 
décadas. Poucos conhecem essa região da Paulicéia. A maioria 
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associa o local a perigo e sujeira. É verdade que tem muito a 
ser melhorado no Centro Histórico, mas isso só vai mudar 
quando a população se fizer presente. Interesse e participação 
são fundamentais. 

Acredito na preservação e sou contra demolições sem cri-
tério que não resguardam a história da cidade, dos bairros e 
suas construções, ao mesmo tempo em que desacredito num 
modelo que tombe “tudo e qualquer coisa” só por ser antiga. 
Cresci em uma Roma, onde nada é demolido há centenas de 
anos e sei que, dessa forma, a cidade fica imutável e muitas 
vezes não se encaixa na contemporaneidade.

Por outro lado, graças a políticas públicas, hoje temos 
antigas vilas das famílias mais ricas da nobreza romana 
transformadas em parques e museus preservados. Equilí-
brio é a chave. Precisamos saber de onde viemos, conhecer 
o que estava aqui antes de nós. O passado é a base do futuro 
e preservar nossas construções é importante para termos 
fundações sólidas. Na Europa, todos os países valorizam 
seus centros. São áreas consideradas as melhores e mais va-
lorizadas da cidade. Imóvel tombado é sinônimo de riqueza. 
Fico incomodado ao ver que não damos o mesmo valor às 
nossas construções em São Paulo. 

Descobrir o Centro me ajudou a criar raízes em São Paulo. 
Houve um momento, logo após minha chegada, que eu estava 
a mil por hora, trabalhava como corretor, num restaurante e 
ainda fazia faculdade de Design de Interiores, no IED, mas 
dizia a mim mesmo: “Se não achar alguma coisa de que eu 
goste realmente nessa cidade, tudo aqui será temporário, 
não vou conseguir me estabelecer”. E acho que me conectar 
de alguma forma com o Centro de São Paulo, que carrega a 
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história de meus antepassados, foi decisivo nesse sentido. 
Somado a isso, motivado pela minha curiosidade e meu 
gosto pela leitura, comecei a estudar a imigração italiana, 
que teve grande influência na arquitetura paulistana. Como 
minha profissão me dá a oportunidade de entrar e visitar os 
prédios, acabei conhecendo muita coisa e cada vez mais me 
apaixonando por essa cidade. 

E aí, um dia eu fui engolido pelo Centro. Aconteceu de um 
dos advogados com os quais eu trabalho receber uma sala 
comercial de 16 m² no Centro como pagamento de honorários. 
Durante um almoço, o Dr. Reinaldo, hoje meu grande amigo, 
falou: “Não vou fazer nada com isso. Você quer ir lá avaliar 
para ver se a gente consegue vender?” Assim que entrei na 
sala, e sabendo do preço irrisório (3,6 mil reais o m²) decidi 
comprá-la. Foi assim que fundei o primeiro escritório da 
Refúgios Urbanos, que ficava bem ao lado da Praça da Sé, no 
coração da cidade. A partir daquele momento, o Centro não 
saiu mais de mim e foi fundamental para minha empreitada.

Primeiro escritório da Refúgios Urbanos, no Centro de São Paulo
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Capítulo 3
Nesta m**da tem adubo: O Jeito Laranja de 
enxergar pedras no caminho como degraus
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Meu irmão, Andrea, preparando nossa “Loja” 
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Desde as minhas primeiras lembranças, sempre quis ter 
meu próprio dinheiro. Perto de onde eu morava, havia um 
pequeno parque chamado Villa Sciarra. Esse parque, assim 
como muitos outros em Roma, no passado havia sido uma 
área que pertencia a uma família nobre. Essas propriedades 
aos poucos foram sendo compradas pelo governo, abertas 
ao público e batizadas com o nome da família dona do local, 
como a famosa Villa Borghese e Villa Doria Pamphilj, entre 
outras. 

Aos oito anos, eu ia à Villa Sciarra com meu irmão, Andrea, 
para brincar e – acredite – fazer “negócios”.

A entrada principal do parque tinha uma rampa onde 
algumas crianças montavam bancas e vendiam brinquedos 
usados umas às outras. Eu era uma delas. Passava mais 
tempo vendendo do que brincando. Já naquela época, eu 
percebia meu prazer em negociar e atender.

É interessante hoje para mim pensar em como eu agia 
de forma natural vendendo para a criançada, mas cobrando 
dos pais, aumentando a cada venda meu tato e meu feeling. 
Lembro-me do dia em que ganhei 100 mil liras* (o equivalente 
a 100 reais) vendendo brinquedos de pequeno valor, como 

Capítulo 3

*A nota de 100 mil liras era a de maior valor na Itália. Imagine o que foi 
para um garoto de 7 anos segurá-la nas mãos. 

Nota: Quando as margens eram altas, comprávamos até brinquedos de 
outras crianças, aumentando o nosso estoque e gerando um relativo 
tráfico de brinquedos. (Risos.)
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as surpresas do Kinder Ovo e os bonecos do McLanche Feliz.
Nesse mesmo parque, comecei a jogar futebol, a me en-

turmar com outras crianças e a fazer meus primeiros amigos. 
Mesmo sendo um garoto tipicamente romano, eu vinha do 
Brasil e não dominava nem o português nem o italiano. De 
fato, eu era um híbrido e sofria o bullying clássico do re-
cém-chegado a uma turma nova. Jogar bola era uma língua 
universal e aquilo virou um vício e uma maneira de eu me 
entrosar. Joguei tanta bola que cheguei a ser um bom atleta 
e cogitei jogar profissionalmente, mas tive um problema no 
joelho direito que norteou meu destino. Ou assim eu gosto 
de relatar! (Risos.)

Jogando no time do Testaccio, em Roma
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Aprendi com esse infortúnio que tem coisas que são para 
ser exatamente como são. E você precisa se conformar. E 
tem coisas que você deve lutar para mudar. 

Meu primeiro emprego foi aos 11 anos, distribuindo pan-
fletos de propaganda para uma amiga da minha mãe, dona 
de uma papelaria. Neste trabalho, o que me marcou foi a 
atitude do rapaz que trabalhava comigo. Ele contou que 
jogava os panfletos fora e ia receber pelo dia de trabalho. 
Foi um choque perceber que dá para fazer a coisa errada, ser 
desonesto e, em tese, obter o mesmo resultado. O “jeitinho” 
existe em qualquer país do mundo. 

Pelos valores que recebi de minha família, enganar al-
guém, fazer a coisa errada, estava fora de cogitação. Mas, 
a partir dali, tive consciência de que as pessoas podem ter 
valores diferentes dos meus. E pior, podem ser desonestas 
sem nenhum arranhão na consciência ou até com uma as-
sustadora leveza.

Vocação como profissão: siga seus instintos
Enxergar oportunidades e comprar bem é quase tudo para 
ser um bom comerciante de bens e produtos. Na adoles-
cência, passei algumas férias de verão com meu pai em São 
Paulo. Ele gostava de ir à Rua 25 de Março, no Centro, e eu 
o acompanhava fascinado pelo comércio popular e intenso 
daquela rua. A multidão, as centenas de bancas de camelôs... 
Era um mundo totalmente novo para mim, não havia nada 
sequer parecido em Roma. Guardo na memória flashes da 
Galeria Pagé com suas cores e 999 lojas diferentes. 

Em 2002, o Brasil passava por uma de suas crises eco-
nômicas e havia a insegurança de como seria o primeiro 
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governo do então recém-eleito presidente Lula. O euro estava 
valendo quatro reais e, para me animar ainda mais, a seleção 
brasileira de futebol havia conquistado o pentacampeonato 
na Copa do Japão e Coreia do Sul. Enchi minha mala com 
camisetas do Brasil e, ao retornar a Roma, vendi todas em 
três ou quatro dias para os colegas da escola, apaixonados 
por futebol como eu e gamados naquela seleção dos craques 
Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho.

Investi o dinheiro que ganhei comprando camisetas usa-
das por jogadores de seleções mundiais e times de futebol no 
eBay (o Mercado Livre europeu). Era um intermediário e, 
de certa forma, um empreendedor. Pesquisava na internet, 
acompanhava os leilões, as ofertas, comprava aquelas que 
sabia que os conhecidos iriam gostar e as revendia com um 
bom lucro. Juntei um bom capital de giro e consegui fazer 
a roda girar para manter minha vida de adolescente de 14 
anos. Eu ficava muito gratificado por não depender de nin-
guém e já naquela época entendi que um vendedor precisa 
conhecer os clientes e ouvir suas necessidades, anseios e, 
basicamente, solucionar o problema sabendo criar um re-
lacionamento de confiança com eles. Nas primeiras vendas, 
por exemplo, meus amigos e clientes pediam informações 
sobre a mercadoria e eram tão bem atendidos e esclarecidos 
que, a partir da segunda compra, nada mais era perguntado 
e acontecia de falarmos de tudo, menos do produto, que era 
“só” comprado, sem delongas. 

Ali já estava ficando claro para mim como o nome faz 
diferença e como cada relacionamento é uma pequena plan-
tinha a ser cultivada e cuidada.
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O Jeito Laranja é ver em cada pequena semente 
uma árvore de baobá. Relacionamentos podem 
durar para sempre, como ela. 

Meu segundo emprego, quando tinha de 15 para 16 anos, 
foi o de garçom, à noite, em uma trattoria e pizzaria. O traba-
lho começava às 16 horas. Tínhamos que limpar o restaurante 
todo, o salão, os banheiros, a cozinha; aparelhar as mesas, 
montar tudo e, quando o serviço começava, fazer o atendi-
mento, claro. Depois, desmontávamos tudo e limpávamos 
a cozinha e o salão novamente. Era uma equipe pequena e 
saíamos de lá à uma da manhã, quebrados. No dia seguinte, 
acordava cedo para ir à escola, era muito cansativo. Aprendi 
com o Farag, chef desse restaurante, uma lição que carrego 
comigo até hoje. Ele era um imigrante egípcio apaixonado 
por cozinha que, graças a um trabalho árduo, havia aberto 
dois restaurantes. Um dia, eu estava desapontado por causa 
de um problema com um cliente, e ele disse: “Não importa 
o que aconteça, o dinheiro que chega à sua mão e te permite 
fazer o que precisa não vem de mim, vem daquele cara e, 
independentemente de ele ser simpático ou não, você tem 
que tratá-lo bem, reconhecer e ser grato a ele. Sem clientes 
não há negócios”. 

Entendi que é assim que funciona. Não se trata de o cliente 
ter sempre razão, apenas de entender que não adianta se 
magoar, levar para o lado pessoal, ficar com raiva e brigar. 
É aquele cara que no fim do dia te permite viver e ter sua 
serenidade. E nenhum cliente, por mais desagradável que 
seja, pode tirar isso, pois a paz de espírito depende somente 
de você. 
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Clientes que não têm afinidade com seus princípios pas-
sam, eles não ficam, e você acaba criando um círculo virtuoso 
de clientes que têm aderência com o seu negócio. Mas não se 
iluda. Demora anos e é preciso engolir, sim, alguns sapinhos. 
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Como o dinheiro funciona? 

O trabalho no restaurante era exaustivo. Para além de ter 
que limpar, montar e desmontar o restaurante todos os 
dias, vale ressaltar que as equipes de garçons na Itália são 
pequenas. Cada garçom cuida de seis a nove mesas ao mesmo 
tempo. E não tem cumim, o garçom faz tudo, desde pedidos, 
até mandar marchar os pratos e levar tudo à mesa. Era sa-
tisfatório conseguir lidar com esse malabarismo todo, mas 
também extenuante. 

Decidi sair quando ganhei da minha mãe uma lambreta 
preta usada e comecei a trabalhar em uma pizzaria de bair-
ro fazendo entregas. PizzaBoy. O horário de motoboy era 
muito mais tranquilo. Culturalmente, o jantar do italiano 
não costuma ser muito tarde. As primeiras ligações eram às 
18h e a pizzaria fechava às 22h. Mas nem tudo eram flores 
e cheguei a passar por uns perrengues, como entregar pizza 
em prédios degradados, onde quase fui assaltado por pessoas 
que andavam de moto dentro dos corredores do edifício, 
além de várias escorregadas e tombos de lambreta nos dias 
de chuva, que, por sorte, só produziram arranhões. 

Mas, fora esses casos de que hoje lembro com um sorriso 
no rosto, era um trabalho muito mais leve que o de garçom. 
A carga horária era de quatro horas, e o salário era o mesmo. 
Estava bem mais feliz e menos cansado. 

Atenção: não recuso trabalho pesado, até porque não 
existe empreendedorismo sem trabalho duro, mas explico 
abaixo a importância de maximizar seu tempo trabalhado 
frente aos ganhos realizados. 

Tanto o trabalho na trattoria quanto a entrega de piz-
zas me ensinaram que, quando se tem uma profissão cuja 
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remuneração varia de acordo com o número de horas tra-
balhadas, é preciso tornar-se um profissional que maximiza 
sua remuneração por hora trabalhada. Se você quer seguir 
uma carreira que tem um ganho atrelado ao número de horas 
empregadas, é preciso ser o bam-bam-bam para multiplicar 
seus ganhos, porque seu tempo vai ser sempre limitado. Sabe 
aquele nutrólogo famoso que cobra 1.000 reais por consulta? 
Ele entendeu essa regra do jogo. 

Você não pode comprar duas horas extras nem por todo 
o dinheiro do universo. O tempo é igual, finito e limitado 
para todos nós. Todo mundo só tem 24 horas por dia. A 
escolha que eu fiz de deixar um emprego onde eu entrava às 
cinco da tarde e saía à uma da manhã para ganhar o mesmo 
salário entregando pizza durante quatro horas foi mais ou 
mesmo seguindo esse raciocínio. Ali, eu entendi a expressão 
“tempo é dinheiro” e quem quer atrelar o próprio ganho 
a uma profissão precisa ser um profissional qualificado e, 
consequentemente, valorizado por seus clientes. Se você 
não tem paixão e atua como “mais um”, você será escolhido 
e pago como “mais um”. 

Um segundo caminho para garantir uma boa remuneração 
é garantir outras entradas de dinheiro que não signifiquem 
mais horas trabalhadas. Numa imobiliária, por exemplo, 
esse aumento de ganho está atrelado a aumentar o tíquete 
médio das vendas ou admitir e treinar novos corretores e, 
com uma equipe maior, conseguir aumentar o faturamento. 

Mas preste atenção, pois mais zeros não necessariamente 
significam mais lucros. Tome cuidado com a coluna dos gastos 
e investimentos para que o crescimento do faturamento seja 
equilibrado e sustentável. 
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Já tive momentos de bom faturamento em que estava 
“vendendo o almoço para comprar a janta”. Não se deixe 
enganar e tente sempre seguir seus instintos e dar os passos 
que suas pernas realmente podem cobrir. Não olhe para o 
seu competidor, cometa os erros com os quais você pode 
arcar e, sobretudo, erre com a sua cabeça. 

Empresa como eu entendo deve gerar riqueza para todos 
os que se envolvem com ela. Para que isso aconteça, esse 
universo não pode girar em volta de uma única pessoa, o 
dono. Tem que girar em volta de todos os planetas e satélites 
envolvidos na galáxia dos negócios.

Parte do dinheiro que você ganha tem que ser investido no 
seu negócio, estrutural e humanamente, para manter a roda 
girando e gerando vendas/negócios. Minha teoria é de que o 
volume de investimento deve ser inversamente proporcional 
à idade de quem empreende. Quanto mais nova for a pessoa, 
mais ela pode e deve arriscar. Primeiro, porque é somente 
errando e corrigindo nossas tacadas que nos tornamos ótimos 
profissionais e, segundo, quando temos 20 e poucos anos, 
temos muitos anos e novas empresas para serem montadas, 
caso não sejamos bem-sucedidos nas primeiras tentativas.

Falir, seja lá como isso for acontecer, 
faz parte do caminho.
Quando eu cheguei ao Brasil, eu investia tudo o que eu ga-
nhava, porque eu pensava que, se tivesse algum prejuízo, 
tinha a vida inteira para recuperar. Hoje eu continuo inves-
tindo bastante (quase tudo, risos), mas também comecei a 
pensar que preciso começar a criar meu pé-de-meia. Afinal, 
não podemos arriscar tudo sempre durante a vida inteira. 
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Tem fases e fases. Sente sempre com você mesmo e entenda 
o momento que está vivendo. 

E se a intenção é guardar algo para sua aposentadoria, 
tenho uma notícia bem ruim: só poupando não é mais pos-
sível acumular riquezas. A desvalorização das moedas é 
maior que qualquer rendimento de investimento simples em 
poupança. Você precisa ser um investidor inteligente, à moda 
do Warren Buffett, para se beneficiar do efeito “juros sobre 
juros” que o dinheiro pode ter. Do contrário, seu potencial 
de ganho não será tão alto, pois a quantidade de dinheiro 
que você pode poupar/guardar não tem escala para resistir 
à inflação se não for muito bem investido. Aqui chegamos 
a outro clichê. Em algum momento, você deverá descobrir 
uma forma de fazer o dinheiro trabalhar por você e por todos 
os associados da sua empresa. 

Por último, mas não menos importante, acrescente essas 
informações ao fato de as crises serem cada vez mais fre-
quentes. Então, eu não arriscaria todas as minhas fichas no 
mercado financeiro. Escolha algo que você conhece e invista 
ali a maioria das suas fichas. O que sobrar, diversifique, 
coloque em outros mercados, como o imobiliário, que tem 
margem de segurança maior; e o financeiro, de acordo com 
a sua tolerância ao risco, o que é pessoal e subjetivo. 

Investi uma vez na bolsa e perdi quase tudo. Coloquei 50 
mil reais e sai com 15 mil reais. Investi sob orientação de um 
gerente de banco que indicava esse fundo como a nova galinha 
dos ovos dourados. Mas a culpa não é dele. É minha, porque 
apliquei o dinheiro em algo que não entendia, e quando a 
roda começou a girar, eu tive medo, pois não sabia como 
manobrá-la e paguei 35 mil reais para descer. O custo da 
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minha ignorância e a leviandade na tomada de decisão foi 
grande. Com 35 mil reais, eu poderia ter feito vários cursos, 
iniciado um consórcio para comprar um imóvel, mas a quantia 
acabou virando pó num fundo de ação. Ficou para mim a 
lição de que não posso investir em nada que eu não conheça.

Hoje o meu norte principal é trocar o dinheiro que é 
um papel estampado por coisas que possam ter seu valor 
acrescido no tempo ou, sobretudo, me dar uma renda fixa 
e perpétua. No meu caso essas coisas são imóveis, pois ao 
longo dos anos agucei minha percepção de valor sobre eles 
e consigo investir sem perder o sono. 

O verão de 2004 chegou, e as cidades na Itália costumam 
ficar vazias nessa época. Roma ainda tem movimento de 
turistas no Centro, locais históricos, parques, mas os bairros 
residenciais ficam vazios e as pizzarias entram de férias. Sem 
trabalho, mas sempre com muita disposição e criatividade, 
comecei um novo empreendimento. Minha mãe conhecia 
uma fábrica de bijuterias em Arezzo, na Toscana. Eles faziam 
brincos lindos com uma técnica chamada cera perdida. Num 
molde de argila, colam ouro, prata, pedras preciosas e, quando 
a argila seca, o molde quebra e não pode ser reutilizado, ou 
seja, cada peça torna-se única. 

Minha mãe comprou milhares de brincos, um lote enorme, 
e trouxe inclusive para o Brasil. Sobraram algumas peças, e eu 
fiquei com elas para tentar vender. Tinham ótima qualidade, 
eram de prata com pedras verdadeiras, nada de plástico, 

“Quem pensa pouco, erra muito”.
Leonardo Da Vinci
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tudo hipoalergênico. Podiam ser vendidos por 30 euros, um 

preço bem acessível, com lucro final bruto em cerca de 50% 

sobre o investimento. 

Viajei com amigos para Ísquia, ilha italiana no golfo de 

Nápoles, na região da Campania, perto da Ilha de Capri, a 

mais famosa e elitizada do país. Ísquia é maior que Capri, 

mas é popular, é a praia que os napolitanos frequentam. 

Ficamos na pensão de um alemão, Christian, num “quase 

quarto” que ficava entre a cozinha e o hall, por um preço 

muito bom para a praia de Sant’Angelo, a mais bonita da 

ilha. O acesso a esta praia era feito por uma única rampa 

(assim como acontecia na Villa Sciarra) e no chão ou peitoril 

estendíamos um lenço para expor os brincos.

O negócio começou a prosperar e decidi comprar uma 
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mesinha dobrável com a qual voltei, com amigos diferentes, 
nos três verões seguintes.

Verdade seja dita, levei até minha mãe e uma namorada 
para passar férias em Ísquia, tudo custeado por essa ativi-
dade ambulante. 

No último ano, um dos comerciantes que tinha loja nessa 
mesma rampa se sentiu incomodado pela nossa presença e 
chamou a polícia. Era o início do verão e, com a denúncia, 
fomos proibidos de continuar vendendo e não tínhamos 
dinheiro para continuar em Ísquia passando férias, se não 
trabalhássemos. Não fiquei deprimido nem pensando em 
voltar para casa, pensei: “Vamos vender para os próprios 
lojistas”. Nosso preço é bom, e eles, com belas vitrines, vão 
conseguir vender por um valor ainda melhor do que o nos-
so. Estava assim garantido o nosso lucro e o deles. Uma 
operação ganha-ganha, ou melhor, um Jeito Laranja de 
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resolver a situação. 
Lembram da pergunta que fiz na apresentação deste 

livro? Ao longo da vida, me dei conta de que o melhor jeito 
de enfrentar um problema é focando em soluções criativas. 

Se a vida der um problema em branco e preto, procure o 
Jeito Laranja para resolvê-lo! 

Muitos problemas podem ser solucionados com um pouco 
de inventividade e a plena satisfação de todos os envolvidos. 
Tenha uma mentalidade abundante e próspera, mesmo 
quando estiver naquele que acredita ser o fim da linha. O 
sinônimo de Problema pode ser Oportunidade! 

Rodamos a ilha inteira oferecendo os produtos e vendemos 
tudo por um preço menor, mas com um resultado maior, pois 
não sobrou mercadoria e fizemos as vendas em um único dia 
de trabalho. E foi com esse espírito renovado, de quem não 
para frente a uma pedra no caminho, que aproveitamos o 
resto do verão.

Minha ida para Ísquia me mostrou que é preciso agir 
sempre com a cara e a coragem. A gente não evolui se não 
se desafia. A melhor forma de aprender é fazendo. É preciso 
começar do ponto onde se está. Não adianta falar que vai 
se preparar ao máximo, ler todos os livros sobre o assunto, 
praticar no backstage e só então partir para a ação efetiva. 
Fazendo assim, corre-se o risco de ficar para trás, ou pior, 
de nunca iniciar. O melhor é estudar e começar ao mesmo 
tempo. Não faça um, depois o outro. Só é possível derrotarmos 
nossos medos por meio da ação. E a ação é mais efetiva se 
movida por conhecimento. Por isso é sempre recomendável 
conhecer um pouco do que se pretende fazer e ir pratican-
do, estudar mais um pouco e praticar novamente. Assim 
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juntamos a habilidade, que mistura sempre uma base de 
conhecimento, a um grande volume de experiência. Essa é 
a arte do aperfeiçoamento. Um processo perpétuo, que dura 
a vida inteira. Melhorias nunca acabam. 

Ninguém prevê as dificuldades, só as descobre 
fazendo. E digo mais, se todo empreendedor sou-
besse de todas as dificuldades que iria enfrentar 
antecipadamente, provavelmente não botaria a mão 
nessa massa. 

(Sem a ação, fica tudo no mundo das possibilidades. A 
maior parte das pessoas que prosperaram não tiveram 
herança, elas vieram de famílias humildes. Então, é claro 
que o que faz a diferença não é o dinheiro. É fazer o máxi-
mo com o que se tem para iniciar e depois encarar um dia 
após o outro com paixão e energia. Estas características 
irão atrair pessoas parecidas com você que, se também 
forem reconhecidas pelo próprio valor humano, serão os 
companheiros de viagem para transformar um nome ou 
um logo numa marca de verdade).  

Ainda com os brincos, continuei como camelô durante o 
outono, inverno e a primavera, nas pontes sobre o Rio Tiber, 
que atravessa Roma. Nessas pontes, ficam vários imigrantes 
que também trabalham vendendo os mais diversos produtos. 
Ali tive uma experiência triste. A polícia apareceu e confis-
cou minha mercadoria. Tudo tinha sido perdido. Fiquei em 
choque com o baque que tinha acabado de sofrer. Sempre 
levava junto comigo minha mala com todos os brincos, caso 
precisasse repor algum e naquele momento eu tinha perdido 
literalmente tudo. 

Quando fui abordado em Ísquia, a atitude dos policiais 
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foi muito diferente. Eles nos avisaram que não podería-
mos ficar ali e nos retiramos. Nunca mais vendi nada sem 
autorização. Ali entendi que não tinha o que reclamar, eu 
estava desrespeitando uma lei e podia ser autuado e minha 
mercadoria, confiscada. Prometi a mim mesmo não ignorar 
mais este tipo de variável. 

Na mesma época, minha mãe se casou com um comer-
ciante de artigos de luxo para restaurantes: trufas brancas, 
um queijo parmigiano reggiano orgânico de alta qualida-
de (um dos mais famosos e valorizados da Itália) e vinhos 
selecionados. O negócio tornou-se familiar. Eu tinha 18 
anos e já tinha carteira de motorista. Então, viajava para os 
arredores da minha região para me encontrar com os caça-
dores de trufas brancas. Cada um tem sua própria região e 
vende para intermediários que revendem para boutiques de 
alimentos e restaurantes. É um mundo fechado, passado de 
pai para filho, um negócio tão valioso que alguns mediadores 
andam armados para transportar lotes que chegam a custar 
dezenas de milhares de euros. Comprávamos pouco, dois ou 
três quilos por vez, e vendíamos de 200 a 500 gramas para 
os melhores restaurantes de Roma.

Os vinhos eram de produtores que tiveram uma ideia 
genial. Na Itália, o vinho é alimento e é muito barato. Para os 
pequenos viticultores, alguns com poucas vinhas no quintal, o 
valor que recebem pelas uvas é tão baixo que não vale a pena 
pagar alguém para colher. Muitos desses pequenos produto-
res têm vinhas antigas e, como o que define a qualidade do 
vinho é o terreno, as vinhas antigas têm as melhores uvas e 
dão origem aos melhores vinhos. Um grupo de empreende-
dores passou a comprar as uvas inviáveis comercialmente, 
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juntar todas por tipo, elaborar blends, produzir, engarrafar 
e vender com um rótulo, uma marca única. Agregaram valor 
ao vinho, viabilizaram o negócio e os pequenos produtores 
continuaram com suas vinhas sem precisar jogar as uvas 
fora e, sobretudo, esse néctar dos deuses. 

Percebem como essa é a nova economia? A revolução 
que recombina os elementos, dando um sentido novo e mais 
pleno para o todo. Este é o Jeito Laranja de encontrar uma 
solução que seja bacana para todos os envolvidos! 

O mercado do vinho industrial inviabiliza a produção do 
pequeno produtor, pois ele não pode competir por preço nem 
fabricar grandes quantidades. Mas a criação de uma marca 
que englobou debaixo do mesmo chapéu todos os pequenos 
produtores, que tinham as melhores vinhas, permitiu agregar 
um valor que o vinho industrializado nunca terá, e assim, 
quem antes estava fadado a não colher mais suas uvas passou 
a estar de novo na crista da onda. 

A revolução está nessa nova junção de protagonistas que 
mudam juntos as regras do jogo, por meio de uma menta-
lidade mais próspera e abundante onde todos podem sair 
ganhando. Esse é o Jeito Laranja. 

Revendendo essas iguarias, morei alguns poucos meses em 
Palma de Maiorca, nas Ilhas Baleares, na Espanha. A única 
das três Ilhas, junto a Minorca e Ibiza, que tem movimento 
o ano inteiro e restaurantes precisando de insumos de luxo 
italianos. Eu carregava um carro em Roma e ia de navio até 
Barcelona, de lá, seguia para Maiorca.

Sempre enxerguei todos os desafios como diversão. Se 
você é jovem, tem saúde e um trabalho para fazer, deve pen-



106

sar que cada dia está valendo a pena e merece seu sorriso, 
independentemente do fato de você estar dormindo numa 
mansão ou numa cabana. Coloque seus óculos laranja, veja 
a vida como bela e curta a viagem, mesmo que as condições 
não sejam as ideais. Resultado é algo que se conquista após 
ganhar experiência e trabalhar duro. O dinheiro que se ganha 
sem experiência é fruto do acaso e acaba sendo precário.

Um revés e outras lições
Voltei para casa quando minha mãe adoeceu. Foi detectado 
um câncer de mama e restringimos o negócio para mais perto 
de casa. A doença dela nos colocou em uma nova realidade. 
A empresa familiar precisava de todos trabalhando, e o tra-
tamento, mesmo com plano de saúde privado, exigia altos 
gastos. Para poder atravessar aquele período de cirurgia, 
tratamento e cura, precisamos vender a casa onde moráva-
mos, o único bem da família.

Foi a primeira experiência direta que tive com a venda 
de um imóvel. Pela situação difícil em que estávamos, deve-
ríamos aceitar o valor ofertado sem discutir, mas deixamos 
os compradores e corretores na sala e nos reunimos a sós 
para debater se deveríamos vender a casa ou esperar por 
um preço melhor. 

Minha mãe não queria vender, mas eu argumentei: “Se 
não vendermos, vamos morar numa linda gaiola de ouro, 
mas sem condição de nos manter, sem condições de sobre-

Às vezes, você deve perder um pouco 
de grana aqui para ganhar um pouco 

de vida ali. Não adianta viver
doente em gaiolas de ouro. 
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viver e numa situação psicológica terrível para sua cura. 
Recomeçamos de novo, a vida não termina, amanhã vamos 
ter outra casa para chamar de ‘nossa’”.

O Jeito Laranja consiste também em procurar a abun-
dância na penúria do pouco que lhe resta e fazer disso um 
gancho para sair da areia movediça. 

Tive mais uma epifania naquele momento: o dinheiro é 
importante, mas é relativo. Não é tudo. Ajuda a viver com 
mais conforto, mas só se houver outras seguranças, como a 
saúde. Além da casa, precisamos vender as joias da família 
(aquelas que deveriam passar de geração para geração) e com 
isso aprendi outra lição: é preciso ter sempre algum dinheiro 
poupado para não passar aperto em situações desagradáveis 
e imprevistas.

Segui à risca este ensinamento quando cheguei ao Brasil. 
Fiquei em sofás de conhecidos (obrigado de coração Cesira 
e Roberta por terem me deixado invadir vossas casas) até 
conseguir um apartamento. Deixei o dinheiro que havia 
trazido intacto como uma segurança financeira. 

Quando encontrei meu primeiro apartamento no Baixo 
Augusta, locava os maiores quartos e dormia no menor, de 
serviço, pois dessa forma não tinha gastos e poupava mi-
nhas economias. Era o dono da república e, com o aluguel 
dos demais inquilinos, conseguia uma pequena renda e não 
gastava nada para morar. Nada mal! Estava feliz e realizado 

Realmente, dinheiro não traz felicidade,
mas a falta dele pode ser desesperadora.

Deixe sempre seus ativos superarem seus 
passivos e você estará engatando a marcha. 

o ao caminho da liberdade financeira. 
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com esse pequeno feito. 
Isso foi entre 2010 e 2011, época em que havia um grande 

interesse pelo Brasil, muitas pessoas vinham para cá, e o país 
não estava preparado para receber tanta gente. O preço dos 
hotéis era caríssimo, o AirBnb não estava muito difundido e 
sublocar os quartos me dava uma tranquilidade e liberdade 
de continuar vivendo ainda sem saber meu destino final na 
Pauliceia a ser desvendada.

Meu primeiro “negócio” em São Paulo
Uma característica do italiano quando viaja pelo mundo é 
procurar a colônia local de conterrâneos para viver em co-
munidade, sentir-se amparado, saber aonde ir e quem pro-
curar, caso precise de algo. Soube de um restaurante italiano 
nos Jardins, onde os torcedores da Associazione Sportiva 
Roma, meu time do coração, se encontravam. Liguei lá e 
perguntei se os encontros estavam acontecendo. Disseram 
que os encontros periódicos não, mas exatamente naquela 
semana teria um – coisas do Universo conspirando a meu 
favor. Fui, conheci as pessoas, fiquei amigo delas e comecei 
a frequentar o restaurante, que marcou de várias formas o 
começo da minha vida no Brasil.

Já começando a criar raízes em São Paulo, passei a inves-
tigar oportunidades de trabalho. Sempre que me perguntava 
o que fazer, duas opções me vinham à mente: imóveis e 
restaurantes. Ambos os temas cativam, desde sempre, mi-
nha atenção. Li as poucas publicações que existiam sobre 
imóveis nas livrarias brasileiras àquela época. A maioria 
eram manuais explicando como comprar, itens para checar, 
como conseguir financiamentos, etc. Observando o mercado 
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local, descobri características e brechas que poderia explorar.
De fato, porém, o que eu mais gostava eram as pessoas. 
Sempre tive facilidade de comunicação e relacionamento, 

algo que se revelaria fundamental ao empreender. Sempre 
gostei de lidar com gente. Cada trabalho que fiz foi precioso 
para aprender mais a arte de se relacionar. Relacionamen-
tos são o suco da vida e, se você souber administrá-los com 
veracidade e empatia, o sabor do seu dia a dia será delicioso. 

Claro, às vezes, vai tomar limonada, às vezes vinho e às 
vezes só água. Cada qual vai ser diferente, mas o importante 
é não se envenenar com desentendimentos e conflitos. Se 
você não gosta de pessoas, sejam elas clientes, funcionários 
ou parceiros, melhor não empreender. O empreendedor, 
seja qual for o ramo, é um especialista em relacionamentos. 

Precisa gostar do outro e, sempre que possível, liderar pelo 
exemplo e pelo interesse verdadeiro e sincero pelo próximo. 
Do contrário, o negócio pode até andar, mas sempre será 
aos trancos e barrancos, sem fluidez, e com pouca felicidade 
dos envolvidos. 

As derrotas que forjaram a Refúgios Urbanos 
ou como eu cheguei a criar o meu lugar 
no mundo!
Navegava meu barquinho em um momento em que o mercado 
de imóveis estava aquecido. Muitos arquitetos começaram 

Quer se relacionar com felicidade?
Leia -----> O Amor É a Melhor Estratégia, 

de Tim Sanders 
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a enxergar a oportunidade de reformar apartamentos para 
investidores com foco na revenda com lucro. E foi nesse 
momento, visitando e conhecendo várias obras de empresas 
que estavam se especializando na arte do “retrofit”, que tive 
meu primeiro encontro com a figura do corretor de imóveis, 
profissão que mudaria de vez minha vida. 

Mas calma que ainda tem chão para chegarmos lá! 
Aos 23 anos, já estava no Brasil há algum tempo, entur-

mado e mais tranquilo em relação ao dinheiro, por causa 
da república e da vida bica de solteiro, sem muitas firulas. 
Nesse meio-tempo, surgiu a oportunidade de trabalhar e, 
em seguida, virar sócio daquele restaurante italiano que eu 
frequentava com os amigos.

Um problema de quem tem alma empreendedora é a 
eterna procura por um novo desafio. 

É algo a ser controlado, para não transformar a energia 
criativa em estresse e insatisfação. 

Como já havia trabalhado no mundo da gastronomia 
como fornecedor e garçom e era frequentador do lugar, foi 
fácil identificar os problemas. O primeiro era financeiro. 
Para atingir o equilíbrio, deixar de perder dinheiro e passar 
a ganhar para equilibrar o capital investido, o faturamen-
to deveria ser de 100 mil reais por mês, mas eles estavam 
ganhando 80 mil reais, ou seja, perdiam 20 mil reais todos 
os meses. Para cobrir a diferença, fizeram um empréstimo 
bancário com juros altíssimos, o que resultou numa dívida 
várias vezes maior que o faturamento mensal. 

Um cenário apocalíptico, mas havia uma luz no fim do 
túnel. O restaurante tinha um excelente cozinheiro, cucina 
italiana como não tem igual em São Paulo. Mas o chef era 
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também soberbo e egocêntrico e não gostava de se comu-
nicar com os clientes. Em sua visão, sua cozinha, por ser de 
primeiro nível, não necessitava explicações e deveria ser 
abraçada e elogiada pelos comensais sem mais delongas. 
Ir à mesa cumprimentar um cliente da casa? Nem pensar. 

Acontece que ninguém vai a um restaurante apenas para 
comer. As pessoas querem se sentir em casa e, se possível, 
especiais. Consegui mudar esse padrão depois de um longo 
processo de trabalho que durou quase três anos. Começou 
com a definição dos pontos-chave a serem trabalhados: 
Comida, Ambiente e Serviço. No início, o restaurante 
só tinha comida em um bom nível. 

O ambiente era um pouco descuidado, o que é imperdoável 
para um restaurante num bairro como o Jardins, onde está 
grande parte dos mais luxuosos estabelecimentos da cida-
de. Eram detalhes que poderiam acontecer em Roma e que 
ninguém iria reparar, porque é genuíno. Mas, nos Jardins, 
em São Paulo, não pode. É a regra do jogo.

A localização não ajudava. Ficava numa das alamedas dos 
Jardins, local bastante movimentado e difícil de estacionar. 
Exigia certo esforço de quem ia. O atendimento no salão era 
cortês, mas às vezes era descolado demais. 

Como o salão só tinha 30 lugares, propus transformar essa 
característica de ser pequeno em algo especial e aconche-
gante. Fizemos uma reforma no salão, na qual não gastamos 
muito dinheiro, mas que deu um ar completamente novo 
ao espaço. Fizemos um patchwork de pedaços de papel de 
parede que ficou de bom gosto e penduramos gravuras com 
paisagens de Roma, que pedi para um amigo que vinha me 
visitar trazer na bagagem. Algumas fotos de astros italianos 
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completaram a “paisagem”. Se é verdade que Deus está nos 
detalhes, as plantas de plástico foram substituídas por flores 
de verdade que comprávamos no CEAGESP toda segunda-
-feira. Com pouca grana, muita criatividade e extremo bom 
gosto renovamos o salão.

O Jeito Laranja, como você já deve ter entendido, é fazer 
o melhor possível em cada situação. Não adianta esperar 
ter todas as ferramentas para dar o primeiro passo, comece 
com o que você tem e vá melhorando sempre que possível. 

Agora sim tínhamos nossa orquestra silenciosa funcionan-
do. A comida saía perfeita da cozinha e era levada com ritmo 
e profissionalismo aos clientes, que se sentiam acolhidos e 
em casa no renovado salão. Bingo!

Nesse momento, fizemos um acordo verbal. Eu me torna-
ria sócio e teria 33,3% da empresa. Naquele estilo de “somos 
amigos, antes que sócios”, combinamos que a sociedade seria 
selada com um aperto de mãos e começamos a trabalhar 
cuidando de todos dos aspectos que até então não recebiam 
a devida atenção: renegociamos a dívida com o banco e 
começamos um trabalho de divulgação nas mídias sociais.

Supervisionando o trabalho no dia a dia, identifiquei 
desperdícios, produtos não declarados na comanda e não 
cobrados e corrigimos falhas que custavam alguns milhares 
de reais por mês. Atingimos o ponto de equilíbrio econômi-
co (breakeven) em pouco tempo. Não se ganhava rios de 
dinheiro, mas não se perdia mais. Um passo de cada vez. 

No meu último ano no restaurante, quando completamos 
dois anos e meio de sociedade, ganhamos um prêmio de 
gastronomia importantíssimo que nos colocou no radar dos 
paulistanos. O efeito foi imediato. Num domingo típico, por 



exemplo, com 30 lugares, atendíamos entre 60 e 70 pessoas, 
em duas rodadas, sem ficarmos sobrecarregados. Depois do 
prêmio, havia filas que viravam a esquina e pessoas indo em-
bora pelo tempo de espera excessivo. Como se diz, bombou. 

Se já éramos conhecidos como bons, agora com a “fama” 
tínhamos ganhado uma aura de “extraordinariedade” que 
se somava à exclusividade e fazia as pessoas disputarem um 
lugar e aguardarem horas para se sentar à mesa. 

Deveria ser o início da Festa, mas foi o início do Fim. 
Percebi nos meus sócios o desejo de desfrutar daquele 

sucesso sozinhos e resolvi sair, agradeci e simplesmente saí 
sem falar mal de ninguém, sem brigar, sem acerto financeiro 
e sem reivindicar nada. Não houve uma conversa, mas sou 
sensível para “ler” as pessoas e, quando vi que só teria algum 
reconhecimento na base do grito e da briga, decidi que era 
hora de partir. 

Foi um tombo estrondoso. Por dois anos e meio, cons-
truí um percurso, ajudei um negócio que estava em coma 
a prosperar e, de repente, aquilo não significava nada. Eu 
estava fora. Perdi tudo: investimento de tempo, dinheiro, 
amizades, networking. Tudo. 

Aquela sensação desoladora que tinha provado quando 
me confiscaram os brincos em Roma voltava a me visitar, 
mas desta vez com uma conotação pior, pois eu não havia 
desrespeitado nenhuma regra. Simplesmente haviam tirado 
o chão debaixo dos meus pés. 

Sentindo-me de alguma maneira injustiçado, fui invadido 
pela raiva. Mas a decisão estava tomada, e na vida só se anda 
para frente. Ademais, acredito que não temos que desencarri-
lhar a nossa vida pelas coisas que nos acontecem nem brigar 
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por dinheiro. Sei que muitos estarão lendo e pensando que 
sou bonzinho demais ou pior, covarde, ingênuo, idiota, mas 
vou explicar que não. 

Brigar é a maior perda de tempo e energia que existe. 
Perde-se uma energia imensa que se prolonga por muito 
tempo, e o desgaste psicológico pode ser enorme. Perder 
suas melhores energias e anos de vida para ganhar algum 
dinheiro não faz sentido. Ponderei que aquele mesmo tempo 
que demandaria um processo judicial poderia ser utilizado 
em novos inícios e segui meu caminho sem medo. Eu não ia 
dedicar três, cinco anos da minha vida a uma briga. Aquela 
energia não me pertencia. Tem gente que gosta dessa vibe. 
Já eu não quis isso para mim. Sabia que faria outra coisa da 
vida, mudei várias vezes de país, tive várias profissões, tenho 
grande capacidade de me adaptar e seguir em frente. De que 
adiantava continuar pensando nisso ou achar que, por não 
ter dado certo, não sou bom ou sou burro e estúpido?

O Jeito Laranja é também essa maneira de não enxergar 
o todo pelo pequeno detalhe. 

Uma experiência ruim não é uma vida ruim. Naquele 
momento, tinha dado tudo errado, mas eu posso dizer hoje 
que aquela foi a melhor coisa que me aconteceu. Daquele 
novo ponto de derrota/partida, eu conquistaria as maiores 
felicidades da minha vida.

Se você for abundante, a vida vai continuar sendo 
abundante, mesmo que, naquele preciso momen-
to, seja escassa. É como diz a música: “Don’t stop 
believing”.

Tinha que fechar aquela porta, seguir em frente e não 
olhar para trás. E assim foi. A vida estava me reservando 
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coisas melhores, bem melhores. Naquele momento, eu tinha 
poucas esperanças, hoje eu sei por experiência que, quando 
algo dá errado, pode ser que dentro da fotografia inteira na 
verdade esteja dando muito certo e que aquele desvio irá 
levar aos verdadeiros prêmios e reconhecimentos.

Profissional multitarefa
Durante o período em que fiquei no restaurante, conheci o 
Marco, o diretor do Istituto Europeo di Design (IED), uma 
das pessoas mais queridas e acolhedoras que conheci no 
Brasil. Foi a partir desse encontro que entrei para o curso de 
Design de Interiores. Um antigo sonho, que complementava 
a paixão por imóveis. 

Acho importante reconhecer quem me ajudou. Ninguém 
faz nada sozinho, e todos os que chegaram a algum lugar, 
algum dia, já foram ajudados. Isso é um fato do qual ninguém 
que tenha tido êxito escapa. 

Durante esse período, tive o primeiro contato de trabalho 
com imobiliárias paulistanas. Estava procurando apartamen-
to e encontrei uma boutique de imóveis que eu admirava e que 
estava dando seus primeiros passos na expansão da equipe. 

Perguntei se havia possibilidade de trabalhar com eles, 
mas não me aceitaram. Fui bater em outra, mas só admitiam 
corretoras. 

Sou insistente e via um mercado com muitas oportunida-
des para quem quisesse se aventurar e fazer algo diferente. 
Queria testar minhas habilidades como “vendedor” em al-
guma imobiliária onde pudesse ter constância e aprender a 
profissão. Havia percebido também que os clientes demanda-
vam mais atenção e dedicação no atendimento e vislumbrei 
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que eu poderia perfeitamente me encaixar neste perfil. 
O dinheiro que ganhara naqueles anos investi em um 

primeiro apartamento muito barato no Centro da cidade 
que consegui reformar e revender com lucro. Eu mesmo 
intermediei a venda direta, ficando cada vez mais experiente 
e curioso sobre o mercado imobiliário. Sabia conduzir bem as 
visitas e os clientes faziam negócio comigo, pois percebiam 
que, mesmo sendo proprietário, mostrava pontos fortes e 
pontos fracos dos imóveis, ganhando a confiança do meu 
interlocutor.

Tentei de novo contato com a primeira empresa que havia 
me recusado e acabei conseguindo a vaga para cuidar do 
bairro de Higienópolis. O trabalho na boutique de imóveis foi 
duro, pois sempre que se começa algo novo mais se apanha 
do que se recebe aplausos. Psicologicamente falando, nunca 
fui de me abater, sempre vejo soluções para os problemas. 
Parece algo lógico, mas aprendi na vida que há muitos que 
inventam um problema para cada solução. Fuja dessas pes-
soas. Esse é o único conselho que tenho. Se não puder evitá-
-las, contorne-as. Então, cheguei nesse momento da minha 
vida com 25 anos, em que dividia meu tempo entre o curso 
de Design de Interiores (das 9h às 12h), o restaurante, onde 
ficava durante o almoço e o jantar, e a incipiente carreira de 
corretor nos intervalos da tarde. Como se não bastasse tudo 
isso, ainda tocava minhas próprias obras quando aparecia 
alguma oportunidade de compra/venda de imóveis. #Loucura 

Amo profundamente trabalhar e me divirto muitíssimo 
em tudo o que faço. Tem coisas que são zero divertidas, mas 
a atitude é você que escolhe. Lembra? Coloque sempre que 
puder seus óculos laranja e curta a viagem. 



117

É como colocar a trilha sonora naquele pedaço do filme 
em que o herói se passa por uns perrengues antes de triunfar. 
Faça isso. Coloque a sua trilha e siga. 

Depois de seis meses na imobiliária, fiz a primeira venda. 
Precisei me dedicar, mas senti que tinha o perfil de bater 
perna – adoro passear pelos bairros e observar os prédios – e 
tocar a campainha para achar o produto certo para o cliente 
certo. E aquela primeira venda tinha sido assim mesmo. 
Havíamos fechado a venda de outro apartamento para o 
cliente, mas no último segundo do jogo, a proprietária voltou 
atrás e retirou o imóvel do mercado. Em vez de me sentir 
derrotado, disse a mim mesmo que dedicaria o final de se-
mana inteiro à procura de outro apartamento. No final, já 
conhecendo bem o cliente, achei dois que eram “perfeitos”, 
de verdade. Dito e feito, ele comprou um deles, à vista, sem 
nem negociar muito no valor anunciado. 

O trabalho consistia em bater perna, visitar os condomí-
nios, conhecer os apartamentos, mas também saber avaliá-los 
e ter muito jogo de cintura na criação do relacionamento 
com os clientes. Mas não só.  Apresentava-me para porteiros 
e zeladores, tentando novamente estabelecer uma relação 
verdadeira com todos os que cruzassem meu caminho. Eu 
adoro pessoas. Isso ajuda. (Risos.) Além disso, era perspicaz 
e tinha sensibilidade para escutar e perceber o que os clientes 
desejavam e apresentar a melhor opção para fechar negócio. 
Mas, como a vida é uma caixinha de surpresas, pouco depois 
de ter fechado meu primeiro negócio, fui despedido. 

Respeitei o parecer de que não estava à altura das habi-
lidades que eram exigidas e segui em frente.
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Dentro do precipício: 
onde a Refúgios Urbanos nasceu 
O ato final como empreiteiro-investidor, que definiu meu 
destino, foi literalmente um fracasso. A terceira derrota foi 
enfileirada. No início de 2013, depois de ter deixado o res-
taurante, reinvesti quase todo o dinheiro que tinha juntado 
com a compra-venda e reforma de apês na aquisição de outro 
imóvel, mas, desta vez, após a obra, na hora da revenda, não 
tive a mesma sorte. Cometi um erro de avaliação. Comprei 
um apartamento próximo ao Viaduto da Av. Nove de Julho e 
os poréns que não existiam na minha cabeça de inexperiente 
em localizações mais desafiadoras fizeram com que eu não 
conseguisse revender o apartamento. Não considerei que o 
preço que fazia sentido para que o negócio desse lucro não 
levava em conta vários elementos “deal breakers” (quebra-
-acordo), como a ausência de vaga de garagem e a localização 
próxima ao Centro, de frente para uma barulhenta grande 
avenida.

Esse erro de avaliação me ensinou bastante. O principal 
foi entender que não existe o toque de Midas, é necessário 
sempre se questionar sobre todas as possíveis variáveis e eu, 
naquela situação, tinha me apressado acreditando que tudo 
que eu tocasse viraria ouro. Como havia investido o dinheiro 
na compra e reformado com o troco - não havia sobrado 
muito das últimas transações - não me restava muito mais 
do que admitir o fiasco.

Derrotado, decidi morar no apartamento 
Poderia sentar no chão e chorar, porque tinha concentrado 
todo meu lucro no imóvel e não tinha dado certo, essa era a 
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realidade naquele momento. Sem a sociedade no restaurante, 
fracassando na revenda de imóveis e, por fim, despedido da 
função de consultor da imobiliária boutique, tinha uma única 
certeza: não iria desistir. 

A passagem de volta já tinha sido queimada há muito 
tempo, mas meu Jeito Laranja de ver a vida me dava a sen-
sação de que para tudo aquilo havia uma razão. Iria usar o 
conjunto daquelas pedras no caminho para construir uma 
escada. Iria empilhar aquelas pedras para subir um nível 
acima, olhar mais longe e ver o que me reservava o horizonte. 
Este é o Jeito Laranja de olhar além. 

Não tem idade e não tem tombo do qual você não possa se 
levantar e recomeçar. Quando penso nisso, sempre me vem 
à cabeça a história do Coronel Sanders e do KFC (Kentucky 
Fried Chicken). Ele começou aos 65 anos sua história como 
empreendedor, depois de se aposentar com um salário de 
105 dólares. Após tentar vender sua receita para 1.009 res-
taurantes, conseguiu finalmente alguém que acreditasse na 
sua ideia. O resultado pode ser visto hoje, com os milhares 
de restaurantes da franquia espalhados pelo mundo. 

Eu já tinha tido o clique de que o mercado de corretagem 
tinha espaço para novas empresas e novos conceitos. Percebi 
que havia oportunidades. Após a saída da imobiliária bou-
tique, trabalhei como corretor autônomo, mas logo me dei 
conta que propagar o nome de um profissional seria muito 
mais difícil do que propagar o nome de uma empresa.

Nessa época, a Refúgios Urbanos já existia na minha 
cabeça como uma imobiliária e empresa de retrofit, que 
realizaria reformas com sentido de renovação, mantendo 
as características do imóvel antigo para preservar sua me-
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mória e depois os comercializar. O problema era que, sem o 
dinheiro da venda do apartamento, eu não tinha como fazer 
outros retrofits e como designer de interiores formado minha 
atuação para terceiros ainda era limitada e demoraria muito 
para dar seus frutos. 

Foi aí que pensei: em vez de continuar trabalhando como 
corretor autônomo, vou fazer da Refúgios Urbanos “apenas” 
uma imobiliária. É um ótimo nome, o conceito se adapta 
bem tanto ao conceito de retrofit quanto à venda de imóveis.

Curiosidade: no início, o nome Refúgios Urbanos era 
pra ser o “sobrenome” da empresa, e eu perdi dias e dias 
pensando num nome único que fosse de efeito. Daqueles, 
tipo UBER ou NIKE que tem que ser breve e fácil de lem-
brar. E nada colava. Aí conversando com a Dona Francesca, 
minha santa mãe, ela disse: “Matteo, para de firula, o nome 
é Refúgios Urbanos e pronto!” E assim foi, porque com la 
MAMMA não se discute!

Descapitalizado, fiz o que podia para colocar a imobiliária 
de pé. O primeiro site era uma página “pré-moldada”, que 
custava 9 dólares por mês. Era um site onde eu cadastrava 
os imóveis e não tinha nem como fazer a busca. Em termos 
de usabilidade, era uma M***A, para ser bem sincero. Mas 
era bonito, e era o que eu tinha naquele momento para usar 
como vitrine. Criei menus para facilitar a organização, mas o 
site não tinha como filtrar por preço e demais características. 

É preciso se reciclar o tempo inteiro.
Não importa se as coisas estão 

dando certo ou errado.
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Por isso, os nomes das abas já davam uma ideia ao cliente 
dos imóveis que ali seriam encontrados. Algumas das opções 
eram Meu Primeiro Apê, Vida a Dois e Topo Reformar. De 
novo, estava fazendo limonada com limões e tentando su-
perar minhas limitações.  Esse site durou um ano. Naquele 
momento, não fiquei pensando que não tinha dinheiro para 
o site perfeito nem desisti da ideia de fundar uma imobiliária 
por isso. Simplesmente, posterguei o site perfeito e comecei 
com o site meia-boca elevado ao máximo de sua potência. 
Sabia que tinha que começar do ponto onde estava. Vi que 
eu tinha a oportunidade de fazer com 9 dólares e fui. Não era 
o melhor, mas servia como uma loja interessante. Mostrava 
que a empresa não era uma porcaria. Que ela efetivamente 
existia, mesmo que só online. Eu tinha 25 anos, ia atender os 
clientes, e eles me achavam moleque, mas, quando comecei 
a mostrar resultados, as barreiras começaram a cair.

Comece de onde você está, com o que você tem e faça o 
seu trabalho com paixão e energia extraordinárias, este é o 
Jeito Laranja. E eu te garanto que, pode demorar, mas não 
falha. O trabalho nunca mente! Nunca. Não é um único ato 
que vai definir o resultado e sim viver segundo a consciência 
de que a abundância irá gerar abundância. 

Após um ano, quando consegui reservas suficientes para 
fazer um site de verdade, chamei um designer que conhecia 
um programador, e eles deram asas ao site oficial da Refúgios 
Urbanos - Uma Imobiliária feita por Amantes de Arquitetura. 

Preste um serviço excepcional, 
gere resultados e sua idade não 

fará a mínima diferença. 
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Detalhe importante: esse designer tinha sido meu cliente 
e comprado um de meus apartamentos e, ao conhecê-lo, 
nunca o tratei como um cifrão, mas me interessei por ele e 
por sua companheira, descobrindo o que faziam e contra-
tando vários de seus serviços e produtos ao longo da nossa 
amizade e parceria. Relacionamentos no Jeito Laranja são 
sempre uma troca sincera, verdadeira e espontânea. Aplique, 
acredite e verás como sua vida será mais rica, não somente 
em dinheiro$.

O tropeço ensina
Faço questão de contar neste livro alguns dos meus epi-
sódios de fracasso, porque estou certo de que não existem 
caminhos de sucesso sem obstáculos. Leio muitos livros e 
adoro biografias, gosto muito de conhecer as histórias dos 
outros e de poder aprender com o percurso de outras pessoas. 
Minha principal crítica em relação à maioria desses livros é 
a ausência de tropeços. Parece que as pessoas já nasceram 
prontas, milionárias com 20 anos, já mitos. Os tropeços nos 
ajudam a modelar nossa vida e ir traçando nossa jornada até 
chegarmos ao momento de realização, serenidade e paz de 
saber que estamos fazendo aquilo que nos completa e con-
seguindo viver do que nos faz sorrir. Acredito que a busca 
pela realização pessoal é tão importante quanto o resultado. 
Não existem grandes feitos sem fracassos, tudo é parte do 
mesmo caminho.

Na Itália, temos um dito popular: a mudança não vai 
atrás do caixão. É sinônimo do ditado brasileiro: o caixão 
não tem gaveta. Não adianta acumular um monte de posses, 
porque não vai conseguir levá-las quando for embora deste 
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plano. É mais importante ter realizações que levem você a 
relacionamentos verdadeiros. A vida fica muito mais saudável 
e interessante se tivermos laços que nos alimentam. Deixar 
uma lembrança positiva e fazer algo maior que nós mesmos 
é um dos propósitos da minha vida. 

Em várias biografias de pessoas de sucesso, essa é outra 
falha que percebo: os relacionamentos humanos ficam sempre 
em segundo plano ou nem são narrados. Isso me incomoda, 
retrata as pessoas como soberanas e ignora que em algum 
momento todo mundo precisa de ajuda para conseguir chegar 
a algum lugar.

Por outro lado, não adianta somente procurar e receber 
ajuda. Você também precisa se ajudar. É este o melhor mix. 

Gosto da história do ator Sylvester Stallone, que a maioria 
conhece pelos filmes de ação como “Rambo”, mas poucas 
pessoas sabem que ele também escreve e é autor do roteiro 
de “Rocky: Um Lutador”, escrito após assistir a uma luta de 
boxe entre Muhammad Ali e Chuck Wepner. Nessa época, o 
ator estava quebrado financeiramente e chegou a vender o 
próprio cachorro por 50 dólares por não poder alimentá-lo.

Com o roteiro debaixo do braço, Stallone bateu à porta 
da Paramount, que gostou da história e lhe ofereceu 135 mil 
dólares. Mas havia um detalhe, Stallone queria protagonizar 
o filme. 

Hipótese que o estúdio descartou de cara, pois queriam 
uma “estrela” de verdade para o papel. As semanas se passa-
ram e a Paramount aumentou a oferta para 250 mil dólares. 
Stallone recusou novamente. 

Neste momento, pare novamente para pensar que o mes-
mo homem que seguiu recusando esse rio de dinheiro, teve 
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que vender seu cachorro para sobreviver. 
A oferta então subiu para 350 mil dólares. E ele continuou 

recusando. Só aceitou vender, por 10% do valor ofertado, 
quando o estúdio concordou que ele interpretasse Rocky 
Balboa. Havia apenas duas condições: o orçamento seria de 
apenas 1 milhão de dólares e o filme precisava ser rodado em 
um mês. Stallone desistiu? Não. E ainda conquistou naquele 
ano de 1977 o Oscar de Melhor Filme com Rocky. 

Lute pelos seus sonhos e não se esqueça nunca de quem 
te ajudou a chegar lá. Com 15 mil dos 35 mil dólares ganhos 
pela venda do roteiro, Stallone recomprou imediatamente 
seu cachorro, o Butkus.

A lição que tiro dessa história é que é preciso persistir 
naquilo que acreditamos e considerar que os fracassos e a 
demora fazem parte do caminho. Se temos um propósito, uma 
paixão, mais cedo ou mais tarde atingimos nossos objetivos. 
Os caminhos vão se abrindo. Lógico que é preciso trabalhar 
muito e correr atrás do que se quer com persistência, mas 
o mais importante é não desistir nos primeiros obstáculos.

Sempre brinco com o conceito de pronoia. É o oposto 
da paranoia. É ter a sensação de que o universo conspira a 
seu favor. Quando algo der errado, em vez de pensar que o 
mundo não quer que você tenha sucesso, pense que errar 
faz parte. Siga sem perder seus princípios e uma hora as 
coisas começam a dar certo. É preciso tropeçar, tropeçar 
e tropeçar. Não existe sucesso sem erro e não existe acerto 
sem resiliência.

Não conseguir vender um apartamento reformado, perder 
dois trabalhos em pouquíssimo espaço de tempo e ter ficado 
praticamente na sarjeta fez com que eu criasse a empresa 
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que hoje me faz feliz, que me permite continuar crescendo 
pessoal e profissionalmente, me manter financeiramente e 
gerar renda e oportunidades de desenvolvimento às pessoas 
que trabalham comigo.

Ou seja, “Shit Happens”, mas você pode sempre ver a 
M***A como adubo. A percepção sobre o mundo à sua vol-
ta é sua e ninguém pode impor nada que você mesmo não 
queira ver.

A empresa onde eu quero trabalhar
Fundei a Refúgios Urbanos para poder trabalhar com o que 
me realizava, na empresa que eu queria que me representasse. 
Uni paixões complementares por Arquitetura e História ao 
prazer de valorizar espaços esquecidos, descobrir a beleza 
da cidade e a satisfação em atender e conseguir um lugar 
especial para meus clientes morarem. 

Criei a imobiliária sob medida para meus so-
nhos, pois não existia nenhuma no mercado onde 
coubessem todos.

Quando fechei a compra daquela sala comercial de 16 
m² no Centro da cidade, senti que, de alguma forma, a Re-
fúgios Urbanos tinha virado uma empresa de verdade, com 
endereço, telefone e tudo o mais. Foi o pontapé inicial para 
virar gente grande. Começamos bem pequenos, mas o que 
mais importa é que começamos.

Se no mercado nada te representa, 
crie sua empresa laranja. Ouse. Acredite.

Faça acontecer. 
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Hoje estamos numa loja térrea do Edifício Helena Arlu-
zia, em Higienópolis, após uma passagem feliz de um ano e 
meio no Palacete Chavantes, um prédio icônico dos anos 30 
do século passado, que fiz questão de restaurar ao máximo 
para manter as características originais. Somos mais de 40 
corretores com alguns estagiários se formando, que atuam 
em duas cidades diferentes (abrimos Santos em 2021). E, 
como fundador, meu Norte é fazer com que nossos associados 
sejam felizes, reconhecidos e prósperos.

De certa forma, a Refúgios Urbanos é um projeto ex-
perimental. Nossa proposta é mostrar tudo relacionado 

Nosso escritório é nossa casa e de nossos clientes:
aqui você pode chegar sem bater
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ao imóvel. Claro que nenhum imóvel é perfeito. Nosso pa-
pel é enfatizar os pontos positivos sem nunca esconder os 
negativos. Mostramos que os “sins” são mais importantes 
que os “nãos” quando um imóvel se encaixa nos desejos do 
cliente. A decisão final é dele, ninguém consegue empurrar 
um apartamento goela abaixo de outra pessoa. Não é um par 
de sapatos, é a decisão econômica mais importante da vida 
em muitos casos. Somos experts, pois temos experiência e 
conhecimento vasto do mercado, mostramos o que vale, o 
quanto vale e por que vale. As vendas acontecem por con-
sequência e de forma natural.

O trabalho do consultor, ou corretor, ou de qualquer 
especialista de mercado é saber tudo. 

Sim, tudo. Como profissionais, devemos sempre estudar 
cada canto da fotografia, ampliando as partes sombrias, 
levando o cliente a questionamentos que resolvam suas an-
siedades e clarifiquem todo o processo, para que a decisão 
possa ser tomada com a mente consciente, o coração leve e 
o sorriso no rosto. 

Vendemos um estilo de vida: casas e apartamentos onde 
nós mesmos moraríamos. Com a arquitetura, procuramos 
vender novos valores. Explicamos a importância de morar 
perto do trabalho, pois acreditamos que este é o principal 
requisito em uma cidade como São Paulo. Trabalhamos, 
sobretudo, em bairros em volta do Centro expandido, pre-
ferencialmente atendidos por metrô. Foi uma tendência na-
tural, pois a maioria de nós vive nessas áreas e cada corretor 
é especialista em seu pedaço. A missão da Refúgios Urbanos 
é mostrar que existem lugares em São Paulo onde é possí-
vel morar bem, não necessariamente em prédios antigos, 
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mas em imóveis espaçosos, com janelas grandes, espaço de 
quarto confortável, ensolarado. Mostramos que há diferença 
entre um quarto e um dormitório, por exemplo, e que não 
é puramente semântica. No dormitório, cabe a cama e, no 
máximo, um armário, é para dormir. Quarto é maior, tem 
espaço e conforto para uma escrivaninha ou uma poltrona 
de leitura. Dá pra perceber a diferença?

O diálogo é a melhor forma de entender qual a utilidade 
para o cliente de duas vagas de garagem ou de um terraço 
gourmet. Tentamos entender se o comprador quer aquilo 
mesmo, ou se, ouvindo outros argumentos e ponderando, 
pode chegar por si mesmo a outras conclusões que atendam 
às suas reais necessidades.

O Jeito Laranja da Refúgios Urbanos
Costumamos dizer que não vendemos só imóveis, mas as 
histórias que fazem parte deles também. Praticamos aqui 
tudo aquilo que acreditamos. E este é um detalhe que faz 
toda a diferença. O que pode realmente tornar uma empresa 
única são as pessoas e a cultura enraizada e compartilhada 
por todos os que ali participam e trabalham. A vantagem 
competitiva de uma imobiliária são corretores bem treina-
dos, que abracem o conceito da firma e estejam focados em 
um objetivo comum.

É isso o que vale, porque o resto é possível copiar. Se 
alguém quiser fazer um site tão bom ou melhor quanto o 
da Refúgios Urbanos, conseguirá. E isso não desmerece o 
trabalho incrível que ali foi feito, mas é algo mais técnico, 
que requer um conhecimento específico, reproduzível siste-
micamente. Se quiser ter a mesma quantidade de seguidores 
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da Refúgios Urbanos nas redes sociais, conseguirá pagando. 
Agora, o engajamento real com a cultura e a criação de uma 
alma que todos incorporem é um trabalho pessoal que diz 
respeito a todos os que trabalham no dia a dia e demanda 
um empenho e um percurso de mais difícil execução. Se você 
quiser ficar à frente da concorrência, crie uma empresa onde 
as pessoas tenham gosto de trabalhar. 

Outra opção que fizemos na contramão da maior parte do 
mercado foi não trabalhar com imóveis para alugar. Minha 
razão é simples: o trabalho que dá para alugar é o mesmo 
que dá para vender, senão maior. Além disso, aluguel é um 
ganho pequeno para o corretor e, no mais, a tecnologia está 
tomando conta deste tipo de transação, que é mais rápida 
e não demanda um processo de decisão tão crítico quanto 
a compra. Empresas como a Quinto Andar, que digitalizou 
todo o processo de aluguel de apartamento, já demonstra hoje 
que tem potencial para abranger todo o mercado (questão 
apenas de tempo e novos investimentos). 

Prefiro ajudar todos a fazerem uma boa venda, que dá 
uma satisfação humana e financeira maior.

Empresas são feitas de pessoas e quem quer pros-
perar considera as necessidades e cuida delas. Por 
isso, na Refúgios Urbanos temos a prática de tomar decisões 
em conjunto, com transparência, após dialogar. 

Não sou o único empreendedor que se comporta assim. 
Vejo cada vez mais colegas querendo fazer diferente, impor-
tando-se com as pessoas, admitindo um crescimento mais 
lento, que possibilite o desenvolvimento de todos os que estão 
no mesmo barco, uns ajudando os outros, sem a obsessão 
de maximizar o lucro, desvalorizando o trabalho do outro. 
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Na Refúgios Urbanos, todos os corretores que participaram 

de uma venda têm direito a compartilhar a comissão. E, em 

todos os casos, o percentual de cada um é proporcional ao 

envolvimento para o fechamento do negócio.

Acredito que é por isso que a Refúgios Urbanos cresce 

e continua crescendo, sem pressa e com muita coerência. 

Demora mais tempo construir uma empresa do jeito que 

estamos fazendo, mas prefiro um caminho mais árduo, porém 

mais sustentável a longo prazo.

Os meus princípios já viraram nossos e são constantemen-

te atualizados e melhorados, ajudando a construir a empresa 

que queremos, que nos representa e que nos faz trabalhar 

Todas nossas lojas são de rua, incluindo a primeira filial de São Paulo
no térreo do edifício TICO Ribeiro do vale no Brooklin
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todos os dias felizes. Todos os dias acordo muito satisfeito 
com o que construímos. Não tem ninguém na empresa de 
quem eu não goste e que, eventualmente, não me dê prazer de 
ver, algo que eu ouço com frequência no mundo corporativo 
e que acontecia comigo também, quando trabalhei em outros 
lugares sem uma cultura empresarial forte.

Círculo virtuoso
Quero que a Refúgios Urbanos seja uma Ferrari - laranja, 
claro - risos. O que isso significa?

Significa que ela precisa ser o melhor carro possível para 
um corretor de imóveis pilotar. Imobiliárias são ferramentas 
que, na mão dos consultores, ajudam a produzir e dividir 
bons negócios. É tão simples quanto dizer que um automóvel 
de Fórmula 1 é um carro de corrida, mas sabemos bem que 
por trás de um conceito facilmente compreensível existe um 
mundo de trabalho a ser desenvolvido. 

Pense na própria Fórmula 1, que reinventa seus carros 
todos os anos. Será assim de agora em diante para qualquer 
tipo de empresa, e como os pilotos sempre indicam nas en-
trevistas coletivas após vencer um grande prêmio, sem uma 
grande equipe não se vai a lugar algum.

Como primeiro piloto da Refúgios Urbanos, tive o papel 
de desenvolver a primeira aerodinâmica, o primeiro motor e 
rodar nas primeiras curvas com aquele medo de sair da pista 
e pôr tudo a perder. Hoje construímos nossa “tecnologia” 
juntos, e eu coloco a minha experiência a serviço de todos 
os condutores dessa máquina. Ideias todo mundo tem, mas 
o desafio maior é realizar. Dito isso, o único ponto do qual 
eu não abro mão na “tecnologia” é o Jeito Laranja: criativo, 
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de impacto e bom para todos. 
E ter uma grande alma não basta. Explico: 50% do tra-

balho é fazer ou ser e os outros 50% é comunicar o que você 
está fazendo ou sendo, interna e externamente. E de uma 
forma que possa interessar e agregar algo. Tentar vender 
seu peixe o tempo inteiro é chato. Enquanto se comunica, 
doe o melhor de você, aquilo que o outro também pode 
usar para o próprio bem. Não esconda informações. Seja 
uma pessoa disponível com todos, veja a vida como uma 
enorme fazenda a ser plantada. Às vezes, os frutos podem 
demorar anos para serem colhidos, mas se você sabe que 
plantou bem todos os dias, irá colher. O “quando” faz parte 
dessa caixa de surpresas que é a vida. O Jeito Laranja de ser 
não prevê contracheque. Você dá por dar, sem pensar em 
como ou quando a vida irá lhe devolver, confiando na lei da 
abundância que gera abundância. 

Seguindo essa linha, meu papel hoje é também o de difusor 
da nossa cultura e marca. Preciso fazer com que ela esteja 
genuinamente na boca das pessoas. Quero que a empresa 
seja conhecida, indicada e procurada por todos os que quise-
rem imóveis que ofereçam ótima qualidade de vida e sejam 
apresentados por consultores realmente especializados.

Não é a quantidade de pessoas que acessa seu site ou que 
vê suas redes sociais que faz a diferença. O ponto-chave é a 
qualidade. Minha missão é ajudar os associados a aplicar os 
recursos que temos para gerar cada vez mais relacionamentos 
e, como consequência, negócios. 

A coisa mais importante para um corretor é ter clientes 
que tenham concordância com sua carteira de imóveis. 

Por outro lado, o corretor precisa enxergar a Refúgios 
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Urbanos como uma Ferrari e ajudar a desenvolver o carro 
junto com o resto do time. Na prática, se trata não só de 
achar e avaliar corretamente os imóveis dentro do nosso 
perfil, mas, sobretudo, de atender bem os clientes e correr 
atrás daquele bom negócio para todos.

Quero que nos vejam como autoridades no mercado imo-
biliário, e não que pensem: “Que droga, vou ter que pagar 
6% de comissão para esses caras”. Quero que digam: “Eu 
vou pagar 6% para esses caras porque eles são feras. Eles 
encontram o cliente certo para cada imóvel (ou o imóvel 
certo para cada cliente), elucidam todos os pontos sobre o 
imóvel, sabem afirmar com isenção e transparência porque 
um apartamento vale o que vale ou por que um vale mais 
que outro. Por fim, fazem toda a checagem da documenta-
ção, junto a um setor jurídico competente, deixando todas 
as partes seguras, à vontade e satisfeitas”.

Não vendemos imóveis, quem vende é o cliente. Nós 
prestamos um serviço de intermediação profissional para 
fazer com que a negociação entre clientes compradores e 
vendedores seja a mais agradável possível. 

Um dos negócios fechados exemplifica bem o que quero 
dizer. Vendemos um apartamento para um casal e o serviço 
que oferecemos foi muito além do atendimento normal. 
Como eram jovens e inexperientes no assunto, ajudamos 
com o processo de obtenção do financiamento. Eu poderia 
apenas ter indicado o nome do agente financeiro e dito para 
eles se virarem, porque não é uma responsabilidade minha. 
Até ajudei a colocar uma pressão sobre o banco para agilizar 
a liberação do financiamento, pois eles tinham que sair do 
apartamento onde estavam morando. Depois, eles precisa-
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ram de contatos de vários fornecedores para fazer pequenas 
reformas e sugerimos a eles todos os profissionais. Este não 
é um caso isolado, quase todos os nossos negócios são assim 
e acabam gerando um boca a boca de cliente satisfeito, o que 
é mais eficiente do que qualquer iniciativa de marketing. 

Veja bem, não seja uma pessoa disponível só porque está 
pensando em outros negócios, seja verdadeiro, se interesse 
de verdade, e os novos negócios serão uma consequência 
orgânica. 

De novo, plante a área da fazenda que está debaixo dos 
seus pés e siga em frente. Um dia, os frutos aparecerão, mas 
você não precisa se preocupar com o quando, pois, haverá 
sempre outros hectares onde está começando a colheita. 

Isso faz a diferença porque cria um círculo virtuoso. E 
eu acredito que a energia sempre volta. A energia que você 
coloca no mundo volta para você. Criei essa empresa colo-
cando na base do negócio o compromisso com o resultado 
de todos os corretores associados. Não entendo empresas 
que querem prosperar sem considerar as necessidades de 
todos os que levam a firma para frente. As pessoas são tudo 
em uma empresa. 

Na Refúgios Urbanos, os associados são capacitados para 
se autogerirem, todos sabem o que devem fazer. Treino e 
capacito os profissionais para serem completos. Aqui, todos 
estão aptos a captar, anunciar, acompanhar uma visita, ne-
gociar e fechar o negócio. Claro que estamos juntos e existe 
um acompanhamento e uma divisão de tarefas, mas, se 
necessário, todos sabem soletrar o alfabeto da corretagem 
de A a Z. Se entrar uma proposta e eu estiver nas minhas 
miniférias anuais, a empresa tem ferramentas e corretores 
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aptos a darem andamento com a mesma qualidade de sempre. 
Toda terça-feira, em nossa reunião semanal, fazemos 

questão de discutir tudo o que acontece em todas as etapas 
das negociações, para que todos se informem o máximo 
possível sobre as dificuldades dos outros também. Se um 
corretor perde uma venda por causa de um detalhe sobre 
financiamento, por exemplo, todo mundo fica sabendo e 
aprende com isso, porque acreditamos no poder do erro. 
Quando compreendido, mesmo que gerando uma perda eco-
nômica e uma falta de lucro, aquilo é mais um investimento 
que a Refúgios Urbanos fez em seu estafe. E compartilhando 
os erros e os acertos se aumenta o efeito cascata. 

Claro que, para tudo funcionar de forma azeitada, faço 
questão de atuar como um mentor de todos. O tempo in-
teiro procuro acompanhar tudo o que está acontecendo em 
todos os processos de venda, mesmo nas equipes internas 
que não sejam gerenciadas diretamente por mim. Acredito 
muito na soma que duas pessoas do mesmo time podem ter 
sobre o resultado de uma partida. Mas minha estratégia é 
só tomar a frente se perceber que é necessária uma segunda 
ou terceira voz. Às vezes, o líder da equipe ou o corretor fica 
muito íntimo do cliente ou, às vezes, aquele cliente não está 
respeitando mais suas posições. Nestes casos, pode ser que 
eu tome a frente. Mas isso é decidido estrategicamente em 
conversas. Não é uma imposição, e eu não apareço do nada 
fazendo um strike nos relacionamentos até ali cultivados.

Acho que a prática de respeitar cada um é vital. Quando 
cometemos deslizes, podemos aprender com eles e evoluir. 
Se eu tomasse a frente o tempo inteiro, os profissionais da 
minha equipe continuariam no mesmo nível, e eu seria um 
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déspota egocêntrico. Então, num primeiro momento, po-
demos até perder alguns negócios por causa dessas falhas, 
mas, no futuro, o aprendizado fará uma diferença brutal e 
aumentará nossos números num percentual bem maior, pois 
teremos corretores por vezes até melhores que o próprio 
Matteo. Este é o objetivo sempre. 

Em 2017, quando completamos cinco anos de empresa, 
fiquei pela primeira vez fora do degrau mais alto do pódio 
de corretores do ano. Fiquei em terceiro lugar.

Pois é... e hoje não faço mais corretagem. Meus clientes 
são nossos associados. Trabalho com eles e para eles serem 
melhores a cada ano. 

Pode parecer louco, mas a felicidade suprema para quem 
forma uma equipe é ser superado por aqueles a quem ensi-

Festa de fim de ano da Refúgios Urbanos em 2017, no Edifício Paulicéia 
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Lançamento do livro “Mooca”

nou. O objetivo mais importante de uma empresa é entre-
gar oportunidades e ferramentas para que todos possam 
construir e traçar seu caminho de prosperidade. Por isso, a 
Ferrari hoje continua ganhando grandes prêmios, mesmo 
depois da morte de seu fundador Enzo. Empresas feitas para 
durar são aquelas programadas para superar o ego e a vida 
de quem as fundou. 

Ajude os outros a serem melhores do que você mesmo pode 
ser. Isso também faz parte do Jeito Laranja de ser e fazer. 

Foco na solução
O preço para manter de pé a empresa dos meus sonhos são 
muitas horas de trabalho. São cerca de 14 horas diárias na 
labuta. Às vezes, mais. E sei que não sou uma exceção. Todos 
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os empreendedores com os quais falo me dizem o mesmo: 
que não é possível construir uma empresa trabalhando ape-
nas oito horas por dia e achar que isso vai ser suficiente. 
É uma missão que exige muito esforço, especialmente no 
início, quando se é uma EUpresa, onde você mesmo faz 
tudo. Se você quer mesmo levantar sua firma, não pode 
dizer “vou trabalhar das 9h às 17h e está feito”. Não, você 
vai trabalhar o quanto for necessário para ver sua estrela 
subir ao firmamento.

Veja bem, não estou enaltecendo o profissional workah-
olic, mas estou passando a real. 

Montar uma empresa não é moleza e eu só consegui 
reduzir um pouco meu ritmo após quase 10 anos na luta. 
Mas, para mim, até hoje pelo menos, o excesso de horas 
diárias de trabalho não tem sido um sacrifício. Quando você 
trabalha para você mesmo, não tem desperdício. Acredito 
fortemente que somos totalmente responsáveis por nossa 
própria felicidade, e uma das estratégias para superar os 
maus momentos é focar no que se tem, em vez de pensar 
sempre no que nos falta.

Pense no que pode fazer e não no que não pode ou, pior, 
naquilo que não depende de você. Pedras surgem no caminho 
de todos. Quando isso acontece, a reação natural de muitos é 
ficarem chateados, com raiva, e reagirem da mesma forma, 
atirando pedras de volta. Esse jeito de viver, de reagir aos 
problemas, é muito dispendioso e dá poucos resultados. 
Não adianta ficar reclamando da vida, muito menos das 
outras pessoas.

Se você mantém pessoas na sua vida que reputa respon-
sáveis por sua infelicidade, a culpa é sua, não delas! Então, 
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tire as más influências e os sugadores de energia do seu 
caminho e vá ser feliz. A busca da felicidade é uma necessi-
dade primária de todo ser humano. Seja você mesmo, pois, 
no final, é literalmente você quem paga a conta. 

Ninguém passa pela vida sem adversidades. O que deter-
mina se um evento é positivo ou negativo é a maneira como 
lidamos com ele. Quando um problema acontece, temos duas 
possibilidades: 1. pensar no problema e em todos os outros 
possíveis que possam acarretar; 2. pensar nas soluções. 

Tentar resolver o problema é o caminho mais óbvio, o mais 
simples e construtivo, mas a grande maioria das pessoas se 
atém apenas às dificuldades. Quando algo sai errado, não 
significa que vai dar errado sempre. E nós temos o dever 
de mudar o jogo. No Brasil, gosto da expressão “se vira, dá 
um jeito e resolve”, quando ela é entendida como criar uma 
solução criativa e fora da caixinha, que resolva a situação, 
sem falcatruas, óbvio. No meu caso, sempre penso qual 
seria o Jeito Laranja que parte da colaboração com 
todas as partes envolvidas e deixa todos satisfeitos. 
Para mim, o Jeito Laranja é pensar sempre em soluções 
ganha-ganha. E isso tem a ver com a busca da felicidade, 
pois não consigo estar contente se alguém teve de perder 
para chegarmos lá. 

Pergunte-se qual é o Jeito Laranja de resolver uma si-
tuação. Busque uma maneira diferente, criativa e generosa, 
que seja boa para todos. Entendo que parte do desejo de 
promover mudanças na minha própria vida me permitiu 
essa mudança de mentalidade. 

Não leve os problemas para o lado pessoal. Mude o mun-
do, comece por você. Promova mudanças em sua própria 
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vida se não estiver contente com ela do jeito que está. Pare 
e se organize mentalmente para enfrentar a vida com mais 
tranquilidade. É preciso mudar pensamentos, hábitos e 
atitudes. Mudar hábitos é um caminho longo e doloroso, 
muitas vezes demorado, até entendermos que é possível ser 
alguém diferente e lutar contra todas aquelas vozes, internas 
e externas, que te disseram que você não ia chegar a lugar 
algum, mas é pela extinção de antigos hábitos e adoção dos 
novos que criamos o “nosso” final.

Audição seletiva
É de extrema importância sabermos escolher quem vai cri-
ticar, positiva ou negativamente, nossos sonhos e ideias. 
Seguramente, já deve ter acontecido de algum amigo ou 
familiar dizer que “já foi feito” ou que “não vai dar certo”, 
ou pior, que a sua ideia é estúpida/ingênua e que você é 
um louco. Se já ouviu alguma dessas frases, saiba que está 
no caminho certo para ser um realizador. É muito fácil dar 
palpite, não? Basta abrir a boca e falar. Já o fazer exige que 
a pessoa se submeta a críticas e encare eventuais derrotas. 
É bem mais difícil. É por isso que a maioria das pessoas, 
mesmo infelizes, contenta-se com um trabalho e um salário 
que não as satisfaz. Elas têm medo.

Se você tem um irmão, deve saber que, quando se tem 
medo do escuro, a presença de um irmão no mesmo quarto 
é reconfortante. O mesmo acontece na vida adulta. Tenha 
prazer de compartilhar suas ideias com quem as valoriza 
e preza pelo seu sucesso, mas se afaste das pessoas céti-
cas e tóxicas. Essas são aquelas que no escurinho vão fazer 
“buuuuu” para te assustar. Estão ali para te atrapalhar. Para 



141

aumentar seus medos. Você não precisa delas. O melhor a 
fazer é manter distância.

Ao mesmo tempo, junte-se a pessoas positivas. O que não 
significa que devem ser “como você”. Aliás, é melhor montar 
um quebra-cabeça de pessoas, seja sua equipe, seus amigos 
ou seu parceiro/a. Pessoas iguais a nós, normalmente são 
mais confortáveis para conviver, mas trazem menos cresci-
mento. É importante estar num meio que reflita sua maneira 
de pensar, no meio de mestres, mentores, pessoas que você 
admira e em quem possa se inspirar para continuar evoluin-
do. Para isso, escolha pessoas diferentes, complementares, 
que te ajudem a olhar o mundo a partir de outros ângulos, 
outros pontos de vista e perspectivas.

Dois exemplos: minha esposa Mariana, que me ajudou a 
montar a nossa filial em Santos e foi nossa primeira correto-
ra na cidade, apesar de muito séria no trabalho, é também 
muito mais divertida, solar e leve do que eu sou. O jeito dela 
me equilibra e me completa. Te amo Duri. 

O segundo é sobre os sócios da RU que são todos diferen-
tes e todos trazem ideias e diálogos bacanas para seguirmos 
crescendo e evoluindo. Não é sobre concordar em tudo, é 
sobre ter uma mesma visão de horizonte! Todos queremos o 
bem da empresa e devemos estar dispostos a discutir ideias 
diferentes para chegar lá. 

Aliás, nem precisa ser sócio pra levantar a mão e dar sua 
sugestão ou fazer sua crítica construtiva. Já realizamos muitas 
melhorias vindas dos próprios associados. Aqui, só temos 
hierarquia de ideias, as melhores são tiradas do papel. :) 

Quando visitei a Universidade de Harvard, durante uma 
viagem aos Estados Unidos, o menino que nos guiava pelo 
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campus explicou que os quartos são compostos escolhendo 
as pessoas mais diferentes possíveis. O objetivo não é gerar 
conforto, colocando os jogadores de futebol americano juntos 
de seus colegas, mas sim criar aquela “mistureba” e o choque 
cultural que amplia os horizontes e abre as cabeças. Genial, 
não? Não por acaso, Harvard está sempre entre as melhores 
faculdades do mundo. 

É preciso se conhecer para empreender. É preciso sa-
ber o que você quer e o que não quer para a sua vida e – a 
partir daí – fazer suas escolhas. Saber desviar do que não 
concorda, ou com o que não pode compactuar, é essencial. 
Só agindo de acordo com seus princípios será possível não 
se deixar corromper. As pessoas só mudam quando querem, 
ninguém induz a mudança em outrem. Existe certo e errado 
e as coisas de que você tem que abrir mão para viver bem 
consigo mesmo. 

Já ajudei muita gente que precisava vender o imóvel 
para pagar dívidas e não perder todo o patrimônio. Como 
profissional, minha atitude é sempre de conselheiro. Ajudo a 
ponderar os prós e contras. Mas a escolha, no final, é pessoal. 

Há casos em que os clientes precisam fazer um upgrade 
e comprar um apartamento maior, seja porque a família 
aumentou ou porque os filhos cresceram e estão querendo 
mais privacidade. Em outros casos, proprietários precisam 
de um imóvel mais barato para diminuir seus gastos. São 
questões delicadas, que demandam tato e sensibilidade, pois 
junto com o “produto” vem a vida das pessoas que moram 
e/ou dependem dele. 

É por isso que escolher parceiros para cuidar dos negócios 
da família é tão importante. Juntar energias com as pessoas 
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certas evita aborrecimentos e perdas de tempo e de dinheiro 
significativas. Temos que saber com quem fazemos negócios. 
Para mim, o exercício da escolha é simples: quando me 
sinto desconfortável com uma situação, a resposta já está 
dada. É não. 

Por isso, não minta para você mesmo quando for fazer uma 
escolha pessoal e, com certeza, não minta para seu cliente 
quando for fazer um atendimento profissional. Mentiras 
não são aceitáveis e a verdade é libertadora, mesmo quando 
parece não convir. Já pensou o trabalho que dá acordar e 
ter que se lembrar de todas as possíveis mentiras, de todos 
os detalhes do castelo de cartas? Há pessoas que preferem 
adotar uma versão a encarar os fatos. Penso diferente. Acho 
que a verdade, ainda que dura, corta caminhos e permite 
construir relações mais sólidas.
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Capítulo 4
O corretor como modelo de profissional 

do futuro: torne-se indispensável
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Sempre que fazem uma lista de quais profissões irão 
desaparecer no futuro, o corretor de imóveis está nela. De 
fato, muitas profissões poderão desaparecer, mas isso de-
pende mais de como as encaramos. Neste capítulo, falarei 
mais detalhadamente sobre minha profissão e explico por 
que um trabalho bem-feito não tem data de vencimento. 
Por isso, não pense que as ideias sejam válidas apenas para 
profissionais da área e me dê uma chance de lhe mostrar 
como os conceitos aqui elucidados são válidos para qualquer 
profissional. 

Capítulo 4

De: Matteo Gavazzi

Para: Fulan@

Olá, Fulan@!

Antes de agendar um encontro para conversarmos 

pessoalmente, permita-me escrever algumas palavras. 

Você tem certeza de que quer ser corretor/a de 

imóveis?

Pergunto, pois alguém aceitar você numa empresa 

desse ramo é simples, mas virar um/a corretor/a de 

destaque e viver com os resultados disso é outra 

coisa... 

Não me leve a mal, mas preciso que reflita e 

avalie suas respostas às seguintes perguntas:

Você quer realmente viver de corretagem?



Sabe de fato o que é necessário para ser um cor-

retor/a de sucesso e se destacar nesse meio? 

Pode ser cedo para você me responder com 

certeza, mas é necessário que tenha ao menos uma 

ideia do que realmente pretende e do que lhe 

espera, se decidir de fato abraçar essa profissão.

Para isso, pense com profundidade e realismo da 

mesma forma sobre esses aspectos:

Qual é a paixão que te move para ser corretor/a 

especialista em imóveis de boa arquitetura?

Quais são suas experiências anteriores com 

vendas?

Você sabe que ser corretor/a é um trabalho com 

altíssima taxa de rejeição?

Você lidaria bem com “NÃOs”? Conseguiria não 

levar essa rejeição para o lado pessoal?

Mas quantas perguntas!

Pode parecer exagero, mas são bastante 

necessárias.

Se sua intenção inicial for apenas satisfazer sua 

curiosidade ou alimentar sua paixão por arquitetura, 

prédios históricos, imóveis antigos etc., saiba que 

muita gente estaria apta a exercer essa profissão, 

considerando somente esses pontos. Porém, isso é só 

uma das características do trabalho.

Ter esses interesses e um background em vendas 

ou corretagem é ótimo. Mas é preciso ter muita 

garra, disciplina e determinação para se tornar um 

profissional nesse mercado. É preciso saber ouvir 

vários “nãos” com leveza e sem perder o foco.

Na Refúgios Urbanos, temos a sorte de trabalhar 

com imóveis que nós mesmos compraríamos, vivemos a 

história da arquitetura paulistana todos os dias e 

somos reconhecidos e procurados por isso. Mas essa 

é só uma pequena parte do nosso trabalho. O “lado 
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fashion”.

E o outro lado?

Sendo realista, é um trabalho árduo, que só traz 

resultados se você assumir um compromisso total e 

de absoluta dedicação com a profissão. 

Isso não significa que você tenha que vir ao 

escritório todos os dias, pelo contrário, significa 

que deverá ter disponibilidade e vontade para 

“corrermos atrás”, juntos, de novos negócios. 

É estar disponível, cheio de energia e disposto/a 

a atender os clientes, buscar novos imóveis, fazer 

negociações e cuidar de questões burocráticas.

Claro que você poderá decidir sua rotina. No 

entanto, o que eu quero dizer é que esse trabalho 

não pode ser um “passatempo” ou uma atividade para 

complementação de renda. 

É lutar por algum tempo para construir sua 

carteira de imóveis e clientes, trabalhar e formar 

sua base de negócios sem, necessariamente, ter 

resultados em vendas por algum tempo - que dependem 

de vários fatores, mas, sendo realista, dificilmente 

um novo corretor faz negócios nos primeiros meses.

É atender vários clientes ao mesmo tempo, 

administrar esses contatos, andar muito pela cidade, 

esperar, levar “bolos” e ralar muito para obter 

uma oferta de compra, que pode não se consolidar 

por inúmeros motivos, e, mesmo nessas situações, 

acordar no dia seguinte com o mesmo gás e vontade 

de antes!  

Essa é uma profissão baseada, sobretudo, no 

comissionamento sobre as vendas efetivadas. Isso 

significa que as comissões entram algumas vezes 

por ano, sem periodicidade definida. Ou melhor, a 

periodicidade dependerá de você e do seu empenho/

desempenho, sendo certo que o primeiro ano pode 
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não ser muito entusiasmante, pois demora para 

você conseguir se aprimorar em todas as facetas da 

profissão. 

Isso, no final, é igual para todas as profissões. 

Primeiro, você ganha experiência e, depois, usa o 

saber-fazer para ganhar dinheiro. Não se pode fugir 

dessa sequência.  

Então, se você não tiver garra para se dedicar, 

provavelmente não vai vender nada ou vai vender 

muito pouco, perdendo totalmente o interesse pelo 

tipo de trabalho. E não queremos que isso aconteça.

É preciso se inscrever no curso de transações 

imobiliárias, tornar-se estagiário/a do CRECI, 

para depois se formar como corretor/a e tirar sua 

carteira de habilitação profissional.

Isso significa que, durante um período de seis-

oito meses (tempo hábil para tirar a carteira de 

habilitação), você acompanhará algum corretor já 

formado em suas atividades, podendo sim colaborar, 

mas sempre sob a assessoria da nossa empresa e de 

um profissional com carreira estabelecida. 

Terminado o período de estágio e as provas do 

TTI (curso Técnico em Transações Imobiliárias), 

é possível fazer o requerimento da carteirinha do 

CRECI. 

Se você não quer ou não pode investir, reavalie. 

Não faz sentido trabalhar em algo por 6/12 meses, 

se não pretende levar isso como profissão para um 

período médio/longo da vida. São meses totalmente 

perdidos que, invariavelmente, irão gerar profunda 

frustração no futuro.

O que eu posso garantir é que, depois da subida, 

você terá uma profissão apaixonante, na qual poderá 

juntar todos seus conhecimentos e expertises.

Se você quer realmente se comprometer com esse 
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trabalho e estiver disposto/a de fato a investir 

em sua carreira como corretor/a, dedicando seu 

tempo a atender e ajudar os clientes com prazer e 

alegria, seu retorno, do ponto de vista econômico, 

profissional e pessoal, será enorme. 

Do nosso lado, não faltará empenho para formá-

lo/a e ajudá-lo/a no seu crescimento profissional. 

Claro que, antes, precisamos ter uma conversa 

pessoalmente, mas creio que, se quiser nos encontrar 

após esse e-mail, já teremos dado um primeiro 

grande passo.

Enfim, aguardo seus comentários e espero que 

nossa honestidade seja compreendida e ajude você a 

decidir com clareza se realmente deseja se juntar ao 

nosso time.

Este é o e-mail que envio geralmente as pessoas que me 
procuram pedindo uma oportunidade de trabalho na Refú-
gios Urbanos. Não quero soar impessoal, tal como um e-mail 
padronizado, mas minha intenção é mesmo alertar aqueles 
que não estão certos de que querem seguir na profissão de 
corretor de imóveis. Isso pode valer na verdade para qualquer 
profissão. Trata-se do início de um processo de seleção claro 
e objetivo que considero essencial para que todos estejam 
convencidos das escolhas a serem feitas. 

Em 90% dos casos, depois de receberem essa mensagem, 
os interessados desistem de trabalhar conosco. Em com-
pensação, 90% dos que passam para a “segunda fase” e vêm 
para a primeira conversa, entram para o time da Refúgios 
Urbanos. Chegam sabendo da nossa cultura e entendendo 
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o que é preciso fazer para ser um de nós. Entendem que, se 
ficarem, nós vamos ajudá-los e eles se tornarão craques do 
mercado imobiliário.

E, a partir do momento em que um profissional se torna 
um associado nosso, passa a ter direito às mesmas ferramen-
tas de trabalho que todos têm, o que lhe dá possibilidades 
iguais a todos os outros que já estão na equipe. Eu faço 
questão disso. Mesmo que eu não saiba se aquele profis-
sional vai ficar um ano, dois meses ou dois dias conosco. 
Até porque o processo de admissão da Refúgios Urbanos 
é tão singular e complexo que sempre que alguém entra é 
porque nós (sempre somos pelo menos dois sócios a fazer 
as entrevistas) realmente acreditamos na capacidade e nas 
condições daquela pessoa, por isso não faz sentido - para 
nós - estabelecer um “período de experiência”. 

Inspiro-me bastante no mercado norte-americano. Lá 
fora, o agent de sucesso monta um time dentro de uma 
grande empresa, mas continua vendendo, pois naturalmente 
é bom nisso, e seu exemplo valoriza a equipe.

Há várias imobiliárias de nicho como a nossa, a maioria 
é fundada por corretores que deram certo. Poderíamos ter 
crescido muito mais conforme a demanda, mas não quisemos. 

Preferimos crescer organicamente. Recusamos um cresci-
mento desproporcional. Não quisemos começar a contratar 
vários corretores só para aumentar o faturamento e correr 
o risco de perder a nossa essência, ou seja, ter pessoas com-
prometidas com o bom atendimento. E isso significa ter um 
interesse sincero pelo cliente e, consequentemente, buscar 
imóveis que se encaixem no perfil de cada um deles e que 
estejam corretamente avaliados. 
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Até hoje, foram poucas as ocasiões em que procuramos 
novos corretores. Na maioria das vezes, fomos procurados. 
Muitos profissionais vêm pedir uma oportunidade, e sempre 
que nos deparamos com uma pessoa realmente talentosa, 
decidimos investir. Às vezes, nem é o momento certo em 
termos de tempo e logística para treinar um novo associado, 
mas pensamos que, se não fizermos um esforço para admitir 
um talento, perderemos a oportunidade de formar e ter na 
equipe um futuro bom profissional.

Já me perguntaram se, no momento da contratação, tenho 
alguma estratégia ou roteiro de perguntas para reconhecer um 
talento. Sinceramente, no início não tinha. Comigo era tudo 
na base do feeling. Depois de algumas poucas contratações 
erradas (tivemos somente duas saídas devido à incompatibi-
lidade com os valores da Refúgios Urbanos), hoje temos uma 
nova dinâmica de seleção. Aplicamos um teste prático, no qual 
o candidato faz a apresentação de um imóvel; um exercício 
de imaginar como captaria e anunciaria um imóvel, mesmo 
sem saber como funciona o mercado; um estudo sobre os três 
volumes do livro Prédios de São Paulo, para avaliarmos seu 
grau de interesse e curiosidade sobre história, arquitetura 
e cidades; e um texto de anúncio para sua futura, eventual, 
lojinha em nosso site. Acredito que tudo pode ser corrigido 
e ensinado, mas, como essas tarefas farão parte do dia a dia 
do corretor, preferimos inseri-las já no processo de seleção. 
Assim fica mais claro para o candidato como será o trabalho 
e, para nós, o quão apto ele está para a função. 

Sobre este assunto, posso dizer que o entusiasmo faz 
toda a diferença. A energia com que cada um enfrenta as 
entrevistas e os pequenos desafios que propomos já é uma 
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pequena demonstração de como poderão ser suas reações 
frente às dificuldades. 

Mesmo com todo esse processo, não deixo de lado meu 
feeling. Procuro sentir se a pessoa vai se encaixar na nossa 
equipe. Até porque, esse negócio de ter respostas certas 
para determinadas perguntas é muito relativo. Já admiti 
profissionais que não estavam preparados para serem cor-
retores, mas o fiz porque tinham uma base muito boa, fome 
de conhecimento e vontade de vencer. 

Eu internamente sempre faço a seguinte indagação: “Eu 
gostaria de ser subordinado a essa pessoa?” Esse tipo de 
pergunta deixa mais claro qual é a índole do entrevistado 
e pode ser um sinal verde ou vermelho para a contratação. 

A experiência do profissional não é o mais importante 
na hora da contratação. Falar que eu gosto de contratar 
inexperientes seria um exagero da minha parte, até porque 
é bem desgastante o processo de treinamento. Mas, durante 
o período em que trabalhei em um restaurante, descobri que 
é muito mais fácil treinar um cumim inexperiente para ser 
garçom do que treinar um garçom experiente que carrega 
crenças inabaláveis e possíveis vícios. 

O profissional que trabalhou em lugares com mentalidade 
diferente da sua vai insistir em levar à mesa a garrafa de 
vinho aberta, por exemplo, ainda que você explique que é de 
praxe deixar o cliente primeiro confirmar a garrafa à mesa e 
somente neste momento abri-la. Para ele, essa prática não é 
realmente um problema, pois possivelmente assim aprendeu. 

Ele já está com um hábito que, para ele, é tolerável. Mudar 
essa crença será mais difícil. Não é impossível uma pessoa 
treinar novamente, mas é necessário que o profissional sinta 
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confiança e que todos os processos sejam justificados. So-

mente pelo entendimento se constrói um bom profissional.

Já o atendente que chega para ser assistente de um bom 

garçom ainda tem que aprender a profissão e possivelmente 

precisa ser inspirado para progredir o mais rapidamente 

possível. Ele está mais disponível para aprender e entender 

os padrões específicos daquele estabelecimento.

Por outro lado, é muito legal poder contratar um garçom 

bom que, como profissional, sabe que as dicas vão fazer 

com que ele vire mais rapidamente um mestre de salão ou 

um dono de restaurante. As duas possibilidades são muito 

interessantes. 

Seja com corretores ou garçons, é preciso entender que 

estamos do mesmo lado da trincheira. Isso precisa ser de-

monstrado pelo líder no dia a dia, por meio de fatos. Não 

mande, explique e saia na frente fazendo o que você mesmo 

pede. 

Às vezes, fica muito claro quando a pessoa é boa, mas 

ainda lhe falta o ambiente certo para poder dar o seu melhor. 

Quando o Octavio chegou à Refúgios Urbanos, por exemplo, 

ele já trabalhava como corretor autônomo, e a gente foi 

fazer uma visita no Edifício Arlinda, no Largo do Arouche. 

O cliente era dele, por isso fiquei mais em segundo plano, 

apenas complementando informações durante a visita. Uma 

praxe de boa educação entre corretores. Ele chegou antes do 

horário e fez uma ótima apresentação do apartamento, que           

depois de alguns anos, por acasos do destino, foi comprado 

pelo próprio Octavio, mas essa é outra história e você pode ler 

aqui: https://refugiosurbanos.com.br/meu-predio-iconico/



Pina e Octavio no Apartamento onde moram hoje

De: Matteo Gavazzi

Para: Octavio Pontedura

Oi, Octavio!

Finalmente a poeira do lançamento do livro 

“Prédios de São Paulo” baixou e pude me sentar com 

calma para pensar nos assuntos da Refúgios Urbanos. 

Como falei, somos uma empresa jovem, que até 

pouco tempo atrás se embasava toda em mim. 

Neste momento, já temos alguém no backoffice e 

começamos a expansão da equipe. 

Como já disse, com você, o santo bateu na 

hora. Eu não coloco anúncios por aí para procurar 

corretores, não acho que seja o jeito certo. Eu 

quero pessoas apaixonadas. Se não, não rola. 

156



Sendo assim, hoje estamos em pleno processo de 
transformação. De uma empresa que ficava toda na 
minha cabeça para uma imobiliária “convencional”, 
ao menos na maneira de trabalhar no dia a dia do 
escritório. 

Digo isso, pois acho importante você saber 
que ainda precisamos evoluir para sermos uma 
imobiliária “perfeita”... Tenho bastante trabalho 
pela frente e estou me esforçando muito pra chegar 
lá no menor tempo possível. 

Tendo em mente tudo isso, fica aberto o convite 
para você vir trabalhar conosco a partir do próximo 
mês, se for legal pra você. 

Trabalharemos juntos para fazer algo bacana e 
único. 

Se você achar interessante, temos uma cadeira 
aqui pra você a partir do dia 1º de julho. 

A bola agora está com você, meu querido.

Ele chutou aquela bola para o gol da Refúgios Urbanos. 
Aceitou o convite e entrou no escritório pela primeira vez 
como nosso associado no dia 3 de agosto de 2015, dia do 
meu aniversário. Hoje somos sócios, e ele continua sendo 
um presente diário na minha vida. 

Eu vejo a Refúgios Urbanos hoje como uma startup do 
mercado imobiliário, onde tratamos o corretor realmente 
como um associado, escutamos sua opinião e afinamos juntos 
todos os instrumentos. Somos uma orquestra.

Como é tocar conosco
Temos um plano no qual o profissional pode chegar a formar 

157



158

sua própria equipe e oferecemos a ele um horizonte maior 
do que uma simples carreira como corretor autônomo. Quer 
um exemplo? Cada um dos meus sete sócios começou como 
associado júnior. E foram eles que me ajudaram a moldar 
os passos que precisam ser dados para chegar à posição que 
estão hoje.

Hoje, todos têm a possibilidade de um dia ser convidado a 
integrar a sociedade, o que claramente não significa que todos 
irão virar sócios, mas, se vestirem a camisa e demonstrarem 
que têm profissionalismo e atitude para montar novas equi-
pes e replicar o Jeito Laranja, com certeza serão sondados. 

O grande desafio de todas as imobiliárias é a alta ro-
tatividade. Se você perguntar em qualquer uma: “Qual o 
desafio você gostaria de resolver hoje?” Certamente, todas 
escolheriam não ter rotatividade, porque é o grande proble-
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ma do mercado imobiliário. Sendo um modelo associativo, 
é comum ver muita gente indo de lá para cá e de cá para lá. 
Entendo esse problema como solucionável com o investimen-
to em equipes menores, instigando a colaboração entre os 
corretores e treinando de perto cada um, para que possam 
obter resultados. 

Em nove anos (de 2013 a 2022) de Refúgios Urbanos, 
tivemos pouquíssimas saídas, sete, para ser preciso. Mas, des-
tas, somente três foram interrompidas por nós, por questão 
de falta de sinergia. Os demais simplesmente fizeram novas 
escolhas de vida e continuam grandes amigos da Refúgios 
Urbanos. A maioria dos associados está conosco fazendo 
negócios há anos. Fato que me orgulha muito.

Quem quer ser um corretor?
Ao contrário de “Quem quer ser um milionário?”, a pergun-
ta acima é mais rara de ser respondida com gritos e pulos. 
(Risos.)

Dificilmente quando crianças sonhamos ser corretores 
de imóveis. Em princípio, não é uma profissão badalada. 
Sonhamos ser bombeiro, astronauta, arqueólogo ou seguir 
a indicação dos pais e trabalhar como médico ou advogado. 
A profissão de corretor de imóveis é iniciada por muitos 
como alternativa. No meu caso, foi a alternativa perfeita, 
pois nela eu pude reunir grandes paixões e não precisava 
ser contratado para começar a trabalhar. O importante para 
quem entra para ser profissional dessa área é assumir de vez 
a carreira. Você não pode “estar” corretor, você precisa “ser” 
um corretor, sem medo de ser feliz. Não se deixe abalar por 
aqueles que dizem que o corretor não está entre as profissões 
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da série A. Você decide a liga em que vai jogar. E pode ser 
um baita profissional, seja qual for a profissão que escolher, 
desde que a exerça de forma única. 

Ao mesmo tempo em que muitos julgam, poucos sabem 
o trabalho que um corretor realmente faz. É uma profissão 
difícil, principalmente no início. Os resultados pretendidos 
podem demorar a chegar. Mas isso vale para qualquer profis-
são. Os grandes são grandes porque têm grandes trajetórias 
por trás. Tudo tem seu tempo. 

A principal habilidade de um corretor é ser forte psico-
logicamente. A corretagem não é um trabalho para pessoas 
que sofrem com a rejeição. Se você sente desconforto quando 
não querem te atender ou te tratam bruscamente, esta não é 
sua profissão ideal. Como corretor, o profissional se coloca 
numa posição de receber muitos nãos. E ninguém gosta 
de ser rejeitado. É possível superar todas as rejeições com 
persistência, pois o bom vendedor procura o cliente várias 
vezes se tem um produto bom e adequado para ele. Misturar 
a emoção com a profissão é proibido para quem quer seguir 
esse caminho, porque tudo de errado que acontecer, você vai 
achar que é porque não gostam de você, ou que não é bom, 
quando simplesmente não está dando certo porque realmente 
não era para ser. Não tem nenhuma emoção envolvida.

A maioria das pessoas fracassa porque acha que fracassar 
é o fim da linha e desiste. Fracassar é o início e meio da linha. 
Há milhares de exemplos de empreendedores que caíram 
muito antes de serem bem-sucedidos. O que os une? Todos 
se levantaram, aprenderam com seus erros e seguiram em 
frente, tentando até conseguir. Não estou dizendo que seja 
algo fácil. Aliás, lidar com rejeição é difícil para caramba, 
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porque todos queremos ser amados e aceitos. 
A maior parte das pessoas deixa o lado pessoal se sobrepor 

ao profissional, confundindo os papéis e sofrendo com algo 
que não deveria afetá-las. Enxergam o cliente que diz “não” 
como um namorado ou um amigo traidor quando, na ver-
dade, ele simplesmente não quer comprar ou não encontrou 
o produto verdadeiramente adequado a ele. 

O “não” é algo inevitável para quem quer empreender. 
Com ele, devemos aprender em vez de sermos autodestru-
tivos. O “não” faz parte da jornada. Mais até: ele constrói a 
jornada, como se fosse uma pirâmide em que temos na base 
muitos “nãos” e no topo alguns poucos “sins”, que definirão 
nossa carreira.
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Parece louco pensar assim, mas, dependendo do nosso 
pensamento, cada novo NÃO é um degrau a menos na esca-
lada da pirâmide. Devemos quase recebê-lo com um sorriso, 
pois estaremos trabalhando para chegar mais próximo do 
desejado SIM. Aceite a derrota. Aprenda com ela. 
Regenere-se. Continue melhorando e dando seu 
melhor que o SIM chegará. Ele pode tardar, mas 
nunca falhar. 

Quando há emoção envolvida, a chance de dar errado é 
muito maior. O que costumamos falar para os corretores, 
até pela saúde deles, é “envolva-se até certo ponto”. Se são 
problemas que você pode resolver, ajude a resolver, se não 
são, tranquilize-se ou ficará doente seguindo o estresse dos 
clientes. Decida quanta energia vai despender em cada si-
tuação. Faça seu melhor e não passe do limite de estresse 
pré-estabelecido. 

E também, negocie sem medo de perder a comissão. Ela 
é apenas o resultado, algo a ser pensado após o negócio ser 
concluído entre as partes. 

Para quem gosta de atender e intermediar, a carreira 
de corretor traz muita felicidade. Aconteceu comigo e com 
outros profissionais que conheço. Fácil não é, mas quando se 
ganha experiência e se entende o modus operandi do mer-
cado, é uma profissão linda. Todo dia é diferente, todo dia é 
possível conhecer pessoas interessantes, todo dia aprende-se 
algo novo. Definitivamente, é um trabalho para aqueles que 
odeiam ficar o dia todo sentados atrás de uma escrivaninha. 

Quer ofender um corretor que tem orgulho do que faz? 
É só usar aquele clichê “isso é papo de corretor”. Este tipo 
de afirmação tem um viés negativo e denota falta de cre-
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dibilidade. Corretor de imóvel não precisa empurrar nada 
para o cliente. Se algum profissional trabalha dessa forma, 
é porque está no início da carreira e não entendeu ainda que 
será difícil obter resultados sem estabelecer uma real empatia 
com o cliente, seja ele comprador ou vendedor. O corretor 
de imóveis do presente e futuro precisa ser um especialista, 
não pode ser simplesmente quem abre as portas de casas e 
apartamentos para os clientes.

Precisa ser alguém que entrevistando o cliente já sabe 
quais opções caberão no seu escopo. 

Deve saber tudo sobre o apartamento, o prédio e a região. 
Deve saber, inclusive, orientar de forma didática os clientes 
sobre a melhor maneira de fazer a compra, alertando-os para 
os detalhes importantes. 

Na Refúgios Urbanos, faço questão de que os consultores 
saibam fazer tudo e que estejam sempre envolvidos em todo 
o processo. Tudo, ou quase tudo, passa por mim e pelos 
demais sócios, porque queremos ter a temperatura de cada 
negociação e zelar pelo atendimento que estamos prestando. 
Não é sobre vendas, é sobre intermediação bem-feita! O que 
não significa que eu tiro as rédeas da mão do corretor, mas 
falamos juntos do caminho a ser seguido. Faço questão de 
que haja muita conversa. Quero uma equipe de líderes do 
mercado. Pessoas que, se algum dia saírem da empresa, serão 
meus melhores competidores. E por isso ensino, não guardo o 
ouro. O sucesso deles é o nosso sucesso, independentemente 
de continuarem trabalhando conosco. Somos um time, de 
igual para igual, com o mesmo foco no sucesso coletivo. Não 
existe sucesso individual e não existe competição na nossa 
empresa, quero que ela cresça e invisto na formação das 
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pessoas que trabalham comigo para que desenvolvam suas 
habilidades por meio da cooperação. Acredito em valorizar 
o trabalho dos outros, humana e financeiramente, sempre 
com transparência. Tenho por princípio conversar, esclarecer 
problemas e mal-entendidos. 

Muitos dos que batem à minha porta querem ser corre-
tores no tempo livre. Não funciona. 

E de sobra não temos equipe e tempo pra treinar alguém 
que queira apenas fazer bico.

Quem trabalha de Bico, ganha proporcionalmente de Bico. 
Nossa ideia é ajudar todos que entram a chegar ao topo, e 
não ao Bico. Capisci? (Risos.)

Trabalho dessa forma, porque a profissão de corretor não 
dá descontos. Foco é tudo. Ou você se dedica, ou as frustrações 
comem você vivo. Já trabalhei assim e aqui mesmo no livro 
contei isso. Trabalhava como corretor e continuava a fazer 
várias outras coisas paralelamente. Óbvio que os resultados 
eram muito aquém do que poderiam ser. Quando precisei e 
decidi focar, a Refúgios Urbanos deslanchou.
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 Nessa nossa época, diz-se que todos têm que ser multita-
refa. Na teoria tudo bem, mas na prática fazer muitas coisas 
ao mesmo tempo é a fórmula para, provavelmente, não fazer 
nada com 100% de excelência, empenho e cuidado.

Como já contei, minha primeira venda foi feita para um 
cliente ao qual dediquei empenho total durante apenas um 
final de semana. Saí andando pelo bairro, por ruas onde 
sabia que existiam apartamentos da dimensão que ele pro-
curava e achei. Já tinha saído várias vezes com ele e sabia 
exatamente o que ele queria. Foi só focar no alvo e acertar. 
Ele viu, gostou, ofertou e pagou à vista. Bastaram dois dias 
de dedicação total para que os resultados aparecessem mais 
rapidamente.

Claro que não é sempre assim e, para que aqueles dois 
dias dessem resultado, o atendimento já estava sendo feito 
há semanas e eu pude entender exatamente o que o cliente 
queria. 

Uma curiosidade: esse cliente era um Youtuber famoso, 
mas eu, desligado como sou, nem sabia. Mesmo que sou-
besse, não ia mudar nada, mas aqui fica uma dica, dedique 
aos seus clientes o mesmo empenho, sempre. Nunca julgue 
ou atenda baseado nas aparências. 

E claro, a primeira comissão a gente nunca esquece. Foi 
de pouco mais de 12 mil reais, mas, à época, não era só o 
dinheiro que importava, aquela tinha sido a injeção de adre-
nalina que eu precisava. Fechar a primeira intermediação é 
uma etapa crucial para o corretor. É preciso ter uma mente 
forte até chegar a este momento. Se o corretor não fechar 
negócio, a poupança aperta, a pressão cresce. É preciso ter 
um caráter forte, porque até a primeira negociação ser con-



166

cluída, você não acha que é capaz. Depois da primeira, as 
coisas fluem mais facilmente, porque você recebe uma injeção 
de confiança imensurável.

Outro requisito básico para ser um corretor é a consciência 
de que não vai ganhar dinheiro do dia para a noite. Como em 
qualquer profissão, é um processo que demanda aprender 
antes de exercer com proveito. Minha sugestão aos interes-
sados é que procurem uma empresa menor, que tenha uma 
dimensão mais humana, com poucas pessoas trabalhando. 
Verifique se a empresa oferece um bom treinamento e tente 
ficar o mais próximo possível dos colegas, pois assim poderá 
aprender mais rapidamente. Pequenas empresas possibili-
tam atender mais, aprender mais e obter mais retorno em 
experiência e, consequentemente, os resultados também 
devem chegar antes.

O retorno financeiro demora. Então, antes de começar, 
tenha uma reserva que permita que você viva por ao menos 
seis meses sem retornos significativos. Este é um tempo 
razoável para que a primeira venda seja concretizada. Entre 
uma venda e outra, há muito trabalho, muitos momentos de 
sofrimento e, relativamente, poucas alegrias.

P.S.: Já tivemos corretores que fizeram várias vendas nos 
primeiros meses conosco, mas gostamos sempre de apre-
sentar o pior panorama possível. No mais, muito depende 
do empenho e da energia que cada um tem para dedicar. 

O que vestir? 
Como disse uma vez um amigo, “quem está sempre 

bem-vestido nunca está mal-vestido”. 

Em relação ao dress code, a Refúgios Urbanos não tem ne-
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nhuma regra rígida, do tipo faça assim, faça assado, mas 
tem o “não faça”. Pedimos aos nossos associados que não 
usem bermuda ou trajes informais demais. Precisamos estar 
sempre apresentáveis e denotando atenção e cuidado para 
com nossos clientes. Pela maneira como nos posicionamos na 
Refúgios Urbanos, somos mais descontraídos e não achamos 
necessário vestir terno e gravata ou tailleur. Mas também 
não podemos trabalhar de havaianas. O corretor precisa ficar 
no meio-termo, pendendo mais para o terno e a gravata do 
que para o chinelo.

Um cliente não vai comprar um apartamento de 1 milhão 
de reais com um corretor que não preste atenção nem em 
si mesmo. O hábito não faz o monge, mas reflete a falta de 
cuidado que, para além de não termos conosco, poderíamos 
deixar de ter com quem atendemos também. Certas coisas 
são intangíveis, quase subliminares, mas importantes.

O cliente pode pensar: “Como vou botar todo esse dinheiro 
nas mãos de alguém que não parece ser profissional?” Neste 
caso, a aparência é importante porque sinaliza o respeito que 
você se dá em se cuidar e o respeito que você dá ao cliente 
em estar cuidado quando o atende. 

Não temos nenhuma regra específica, mas sempre repe-
timos que as pessoas compram o que nós mostramos que 
somos. Se você se mostrar demasiadamente maltratado, elas 
não vão querer colocar o bem mais importante da vida delas 

“A maneira como você faz qualquer coisa é 
como você faz tudo”, T. Harv Eker, autor do 

best-seller “Os Segredos da Mente Milionária”.
Leonardo Da Vinci



168

na sua mão. Também não é preciso exagerar e se arrumar 
demais. No vestir, equilíbrio é sempre a palavra.

Conhecimento de A a Z
Tenho trabalhado junto aos sócios da Refúgios Urbanos 
em um protocolo de treinamento de corretores que virou 
um curso interno com quase 150 vídeos e muitas horas de 
conteúdo sempre acessível. Vista nossa habilidade e nome no 
mercado não são raras as oportunidades em que treinamos, 
inclusive, corretores e equipes externas. 

Na nossa imobiliária, temos o dever de ajudar o corretor 
a obter bons resultados e a se desenvolver humana e profis-
sionalmente. Alguns podem ser fortes em captação, mas não 
em negociação, e vice-versa. Com a prática de treinar cada 
pequeno detalhe, queremos fazer com que todos sejam bons 
em todas as etapas de comercialização de imóveis. Ensinar 
a teoria não basta, é a prática que faz a diferença. Estudar, 
Praticar, Aprimorar & Repetir. Se assim fizermos, o jogo está 
ganho. Claro que existem fatores inesperados nessa equação, 
mas a sorte ajuda quem trabalha com constância. 

Baseado nos anos de trabalho no mercado imobiliário, 
consegui estabelecer cinco pontos que são rotineiros e pre-
cisam ser dominados por um corretor de imóveis: 

CAPTAÇÃO, ANÚNCIO, VISITA, 
NEGOCIAÇÃO e FECHAMENTO
Os cinco pontos cardeais da corretagem de imóveis

Trata-se de uma síntese do que já fazíamos antes de uma 
forma mais empírica. A diferença é que conseguimos orga-
nizar estes pontos e treinar constantemente a equipe usando 
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cada um deles como base.
Faço questão de detalhá-los neste livro, com a esperança 

de que a informação ajude outros corretores. São informações 
que teriam feito diferença para mim, caso tivesse o caminho 
das pedras antes de iniciar a jornada.

CAPTAÇÃO
É o momento em que o corretor mostra ao cliente que sabe 
o que está falando e fazendo e ganha o direito de trabalhar a 
comercialização e buscar um comprador para o imóvel dele. 
A captação pode acontecer de várias formas. Se o cliente 
mora no apartamento, normalmente, o corretor vai até lá, 
conversa com ele, conhece o imóvel, toma um café e diz, na 
hora, se tem dados e experiência para tanto qual é o valor 
correto para trabalhar a venda. 

(Caso não se sinta confiante em passar uma avaliação 
de cara, o corretor deve sempre pedir algum tempo para 
poder juntar mais informações e elementos e voltar com 
uma avaliação somente quando esta for embasada. Nada 
de achismos). 

Se o cliente não mora no imóvel, o ideal é marcar uma 
visita e depois ir com o cliente a algum lugar onde seja possível 
conversar. Em último caso, pode combinar uma ligação. Pes-
soalmente, sou fã do contato pessoal. Só se constrói relações 
de verdade pessoalmente. Não consigo pensar diferente.

O ponto principal da conversa é definir o valor do imó-
vel. Veja bem, usei a palavra valor e não preço. São sempre 
pequenos toques, que, para muitos, não fazem a diferença, 
mas pensar em valor nos leva a acreditar que cada produto 
tem suas características e que essas vão além de um simples 
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número, preço. 
Mais do que nos perguntarmos “qual é o preço deste 

imóvel”, devemos pensar “para quem esse imóvel vale?” Da 
resposta do perfil de cliente, vamos construir a caminhada 
até o valor monetário. 

Hoje em dia, com a internet e os sites de venda de imóveis, 
a maior parte das pessoas já fez uma pesquisa prévia e já sabe 
o valor médio dos apartamentos em sua região. É por isso 
que o corretor precisa se preparar e mostrar que sabe o que 
está falando. Na captação, o corretor estará se vendendo ao 
cliente. Ele é a ferramenta que, junto à imobiliária, irá dar 
valor. Por isso, precisa demonstrar por sua fala e conheci-
mento que é um bom profissional. O melhor que tem a fazer 
é apresentar seu histórico de vendas, experiências pessoais 
com clientes na região e criar comparativos que sejam ob-
jetivos e pertinentes. 

Depois de sugerir um valor, o cliente pode reagir de duas 
formas: alguns vão confiar e aceitar seu valor, outros vão dizer 
“quero tentar o meu preço”. Quando isso acontece comigo, o 
que eu falo é “sem problema, eu prefiro não colocar o imóvel 
no mercado fora do valor correto, pois acredito que dessa 
forma iremos não só reduzir as chances de achar a pessoa 
certa, que valorize e compre pela melhor condição possível, 
mas também corremos o sério risco de ‘queimar’ o produto 
no mercado e ter, quem sabe, que vender abaixo da nossa 
avaliação”. Mas complemento: “se, eventualmente, eu estiver 
certo e, lá na frente, o imóvel não for vendido pelo preço que 
você está pedindo, volte a falar comigo, porque assim eu 
terei a oportunidade de colocar em prática a estratégia da 
Refúgios Urbanos e assim vender o seu imóvel”. 
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“Poxa, Matteo, mas você nunca erra uma avaliação?” Erro 
sim, e por isso sempre consideramos uma tolerância máxima 
de 10% sobre nossa avaliação, se o cliente insistir muito em 
trabalhar conosco acima do valor avaliado. 

Podemos, sim, errar. Quem não erra?! Mas precisamos 
também estar convencidos do valor a ser oferecido aos nos-
sos clientes compradores. Trabalhamos para as duas pontas 
(comprador e vendedor), portanto não podemos nos isentar 
do dever de avaliar cada produto com base lógica e objeti-
va. Aquele que hoje compra, amanhã vende. A maioria dos 
nossos clientes torna-se nosso amigo, pois tentamos fazer 
um bom negócio para todos os envolvidos. Este é o Jeito 
Laranja, como você já deve ter percebido. Por último, mas 
não menos importante, devemos ter uma mentalidade que 
sempre responda positivamente à pergunta: “se eu estivesse 
no lugar do comprador/vendedor, eu compraria ou venderia 
nessas condições?” Aliás, essa é uma pergunta ótima a se fazer 
para aquele vendedor que insiste em supervalorizar o próprio 
bem: caso você tivesse hoje que comprar um imóvel como 
o seu, você pagaria o valor que está pedindo para a venda?

É uma pergunta que pode, às vezes, parecer afrontosa, mas 
não é. Mesmo assim, tente estabelecer um laço verdadeiro 
com o cliente, para que ele entenda que a pergunta está sendo 
feita para uma reflexão para o bem dele, e não como desafio. 

Faço isso porque, se eu colocar um imóvel no mercado a 
um preço que eu desacredito, que não vai atrair comprador, 
ele vai mofar na prateleira. As coisas que ficam muito tempo 
na vitrine dos shoppings são as coisas que deixam de vender 
e vão pra arara das promoções. 

Se um produto fica muito tempo na vitrine, costuma 
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existir algum problema.
(E mesmo que não tenha uma questão relevante, essa 

vai ser a percepção, pois ninguém quer comprar o que 
ninguém quis, saca?).

E o problema geralmente é o valor de mercado. E uma vez 
que você já desgastou a imagem do seu imóvel, deixando-o 
encalhado por pedir um preço muito alto, o melhor a fazer 
é tirá-lo do mercado por um tempo e recolocá-lo à venda, 
no valor correto, reajustando a estratégia e as empresas que 
irão trabalhá-lo. Porque, se você for tentar vendê-lo no fim 
dessa parábola descendente, ele será vendido por menos do 
que vale. É o que vemos acontecer nessas situações.

Quando isso é necessário, o dinheiro que o cliente perde 
com o imóvel parado é enorme. Mesmo assim, alguns prefe-
rem fazer a “tentativa”. Só que, às vezes, não tem nada para 
tentar, porque o profissional experiente tem o termômetro 
do mercado e, por isso, deve conquistar a confiança do seu 
cliente e poder passar com credibilidade a orientação certa. 
A conversa e os exemplos são a melhor forma de explicar ao 
cliente o melhor preço para cada imóvel. 

Certa vez, em 2017, estava fazendo a captação de um 
apartamento de 236 m² na Avenida Nove de Julho, na re-
gião dos Jardins. Minha cliente queria cobrar 10 mil reais 
pelo metro quadrado. Pela minha experiência, sabia que por 
aquele preço o imóvel não receberia muitas visitas. Foram 
duas horas de conversa, mas conseguimos convencê-la de 
que o valor pedido estava muito alto. 

Enquanto ela pedia 2,36 milhões de reais, nós acredi-
távamos que o valor ideal era de 1,85 milhão de reais, não 
porque a gente ouviu falar, mas porque vendemos outros 
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imóveis similares na região na mesma época. Justificamos 
nossa avaliação mostrando que ela tinha um apartamento 
espetacular, mas que não tinha a melhor localização. As pes-
soas que vão procurar um apartamento na Nove Julho são 
as que querem morar na região do Jardins, mas não podem 
pagar por outro na rua de trás, mais valorizada e mais bem 
localizada, sem os perrengues de ter uma grande avenida em 
frente de casa. É isso. Não tem outra explicação. A pessoa que 
não pode pagar 10 mil reais pelo metro quadrado na rua de 
trás, que é mais tranquila, sem barulho e sem trânsito, vai 
começar a avaliar outras opções. Aí, ela pode fazer o seguinte 
raciocínio: eu não posso pagar por um apartamento amplo 
no lugar mais nobre, mas posso ter um apartamento maior 
num lugar menos legal por um valor mais atrativo. 

E aí a conta fecha. 
Por que ela deveria pagar o mesmo valor no imóvel B, 

se pode comprar o imóvel A? Ela só vai se interessar pelo 
imóvel B, que está na localização B, se tiver um valor que 
faça sentido. A pessoa que topa morar na Nove de Julho é 
mais descolada, entende que, às vezes, “mais espaço” com-
pensa mais do que “mais rua”. Se minha cliente colocasse o 
apartamento à venda por 2,36 milhões de reais, iria perder 
um tempo precioso para achar o seu cliente ideal. Não iria 
vender e, se eventualmente recebesse uma proposta de 1,85 
milhão, acharia uma proposta insultuosa, sendo que, na 
verdade, este seria o valor certo. 

A decisão de aceitar um valor mais baixo não significa 
desvalorizar o imóvel. Às vezes, o cliente pensa que está 
vendendo barato porque está fazendo a comparação com 
base no preço do metro quadrado. Mas, levando em conta 
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os valores absolutos, vender por 1,85 milhão de reais seria 
um ótimo negócio para um imóvel que tem uma localização 
mais desafiadora, pois mesmo nesse valor, ele ainda estaria 
competindo com imóveis de layout parecido, com metra-
gem menor, porém em ruas melhores. Depois de apresentar 
minhas justificativas, ela aceitou os valores e anunciamos. 
Demorou um pouco, mas vendeu. Infelizmente, não fomos 
nós a vender, pois na oportunidade a cliente já estava traba-
lhando com outras imobiliárias, mas o valor estava correto. 

Como se diz, às vezes, você prepara a cama para outro 
dormir, e tudo bem. Você ajudou seu cliente, mesmo que 
de forma indireta, e isso um dia vai voltar para você em 
dobro. A abundância, ou o Jeito Laranja, é fazer a coisa 
certa, independentemente de ter sempre resultado direto 
com suas ações. 

É esse tipo de discurso que eu procuro construir com os 
clientes, para que eles entendam que o metro quadrado é 
importante, mas não é tudo. É preciso fazer outras conside-
rações e entender que o valor absoluto também é importante, 
especialmente quando você vende um bem que tem um “NÃO” 
considerável, como poderia ser naquele caso a localização. 

Há também o caso inverso, de imóveis muito especiais e 
raros que valem mais, bem mais do que o metro quadrado 
padrão da região. Penso, por exemplo, numa casa de vila em 
Pinheiros, pela qual recebemos propostas em novembro de 
2018. Um imóvel de 180 m² na mesma região vale cerca de 
1,9 milhão de reais, em média, mas essa casa foi colocada à 
venda por 2,3 milhões de reais e recebeu uma proposta na 
primeira semana no valor de 2,09 milhões de reais. Acontece 
que, imóveis padrão de 180 m² naquela região, há muitos. 
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Casas de vila, pouquíssimas. Apaixonantes como essa, quase 
nenhuma. (Com a Pandemia esses imóveis se tornaram ain-
da mais únicos e valorizados e posso até dizer que o cliente 
comprou bem e já poderia vender com lucro razoável). 

É preciso analisar o cenário macro, do bairro, e o cená-
rio micro, da localização e do imóvel específico. Feito isso, 
podemos fazer a pergunta: “Para quem vale este imóvel?”      
É ela que vai indicar o perfil do comprador. A junção desses 
elementos lógicos facilita muito a solução da equação. 

Uma brincadeira comum no mercado diz que existem 
três coisas importantes a serem avaliadas na compra de 
um imóvel:

1. Localização
2. Localização 
3. Localização 
Essa piada tem seu fundo de verdade, pois esse é o único 

elemento que não podemos mudar num imóvel. 
Dica: Se você não tiver referências próprias, suas ou da 

imobiliária, sobre vendas na mesma microrregião, procure 
informações em cartório de imóveis vendidos naquele prédio, 
que o ajudem a embasar e atualizar ao máximo sua avaliação.

Imóveis são feitos para morar, assim como carros são 
feitos para andar. Mas, assim como temos Fiats, temos Pors-
ches. O valor que damos a objetos ou lares especiais é muito 
subjetivo, mas é preciso estar sempre o máximo possível 
embasado. É a soma de “SINS” e “NÃOS” bem colocados pelo 
corretor que justificam o valor dado ao imóvel. É isso que 
faz com que a venda se realize de forma serena e consciente 
para todos os lados.

Este é o Jeito Laranja para a corretagem. No entanto, as 
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bases de profissionalismo e competência são replicáveis em 
qualquer profissão, desde que sejam colocadas a serviço de 
todos os envolvidos.  

Uma coisa que a maioria dos proprietários deixa de per-
ceber é que nem sempre as melhorias feitas nos imóveis 
aumentam o valor do metro quadrado. Às vezes, agregam 
valor e garantem mais liquidez dentro do perfil dos compra-
dores versus o bairro. Mas não é porque você fez a cozinha 
planejada e pintou as paredes de ouro que o apartamento 
vai valer 25% mais que a média da região. Por outro lado, 
ele vai estar perto de valer 100% do preço máximo praticado 
ali. É isso.

Essa postura de buscar sempre a avaliação mais justa, 
independentemente do puro desejo do proprietário, é nos-
sa obsessão e missão. Em geral, não precisamos ter medo 
de contrariar o cliente e, para poder trabalhar o produto, 
acabar aceitando o que o cliente fala, mesmo discordando. 
Estamos ali investindo nosso tempo e trabalho e precisamos 
nos valorizar.

Às vezes, é preciso dizer ao cliente o que ele pre-
cisa ouvir e não somente o que ele quer ouvir.

Seja qual for seu setor de atuação, valorize o tempo e a 
expertise que você dedica ao seu cliente e, mesmo que seja 
desafiador, tente trabalhar somente com quem valoriza você 
como profissional. Se não puder ser sempre, que ao menos 
seja uma tendência e uma meta sempre clara. Lembre-se: 
não adianta colocar o apartamento à disposição no site sa-
bendo que não vai vender. Todo mundo estará perdendo 
tempo e dinheiro.

Toda panela tem sua tampa. E todo imóvel tem seu com-
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prador. Um exemplo que cabe perfeitamente nesta afirmação 
é do apartamento escuro vendido a um profissional que 
trabalhava à noite e precisava dormir durante o dia. Era 
perfeito. Devemos apenas nos perguntar para quem este 
imóvel vale? Ele é comum, temos muitos ou poucos compa-
rativos? Por quais valores nossos clientes estão comprando 
imóveis como este? 

Se um apartamento não vende, não significa que seja um 
patinho feio. Se ninguém quer, talvez a estratégia de venda, 
desde a precificação, esteja errada. O seu imóvel vale sem-
pre o que o mercado está disposto a pagar por ele, mas um 
bom profissional pode mostrar isso ao cliente comprador e 
fazer com que todos se sintam satisfeitos na transação. E aí 
a pessoa precisa saber do corretor quais são as possibilidades 
e o porquê de cada “vale x” ou “vale y”. 

Já vendi um predinho no Centro, próximo à Rua Santa 
Efigênia, que teve um processo de captação parecido. Os 
proprietários colocaram à venda por um preço muito alto.

Eu disse: o prédio aqui não vale tanto em termos 
de metro quadrado. O que vale aqui é a renda que 
pode ser obtida com o imóvel.

Quando me procuraram, disse a eles: vocês terão que ven-
der para alguém que queira obter uma renda com o aluguel ou 
que tenha comércio na região e pretenda usá-lo para estocar 
mercadorias. O valor médio do aluguel na região à época era 
de 7 mil reais por mês. Sendo assim, voltamos à pergunta: 

Para quem vale esse imóvel? 
Resposta: vale para quem aluga um espaço na região e 

poderia trocar esse gasto pelo pagamento de um financia-
mento ou para que quer investir e ter um retorno financeiro 
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maior, possuindo o bem em vez de alugá-lo.
Partindo do valor de 7 mil reais por mês de aluguel, te-

mos 84 mil reais brutos por ano. Deste número, precisamos 
extrair o ROI (Retorno sobre Investimento, que é o tempo 
que você demora para ter seu dinheiro de volta com base na 
renda do ativo adquirido). Considerando a renda de 84 mil 
reais e fazendo a conta de trás para frente, um ROI razoável 
deveria ser de oito anos, ou seja, 672 mil reais. Por que oito 
anos? Porque esse seria o mesmo tempo que uma aplicação 
financeira levaria, com os índices de hoje, para garantir o 
mesmo retorno. 

Ou seja, por que alguém iria tirar seu dinheiro da aplicação 
para comprar um imóvel somente pensando em números 
quando os números são favoráveis a ele? 

Quero ressaltar que esse é um exemplo muito específico. 
Que nem sempre as avaliações são puramente financeiras 
e que o imóvel em questão tinha “pouco mercado”, pois só 
valia para os comerciantes do entorno em um momento de 
crise econômica, em que a decisão de investir na propriedade 
de um armazém só se daria com base numa escolha lógica e 
economicamente viável. 

Ainda assim, os proprietários tentaram fazer a venda por 
1 milhão de reais durante um ano e meio. Só depois deci-
diram aceitar nossa avaliação e fechamos a venda próximo 
dos 700 mil reais. 

Os andares de cima dos prédios e sobrados das imediações 
da Santa Ifigênia são hoje quase totalmente utilizados para 
estoque. O objetivo de armazenar ali é ter o produto sem-
pre disponível para a venda e economizar com transporte, 
evitando o armazenamento em galpões mais periféricos. 
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Outro exemplo bacana foi um imóvel que vendi recente-
mente na Rua Peixoto Gomide. 

Um apartamento de 125 m² que tinha um condomínio 
relativamente alto, 1.800 reais. O preço médio de condomínio 
naquela região é de 1.200 a 1.300 reais, ou seja, cerca de 10 
reais por m². Eu vendi esse apartamento para um cliente 
que queria reformar e revender. E, desde o início, expliquei 
a ele que, quando fosse revender, ele deveria considerar um 
preço de venda que o colocasse abaixo de seus concorrentes 
com condomínio na média do bairro. Foi uma estratégia 
pensada e executada de ponta a ponta. 

Se o proprietário me desse o apartamento para revender 
acima de 1 milhão de reais, como ele teoricamente valeria se 
tivesse um condomínio “normal”, os possíveis compradores 
iriam optar pelo apartamento com condomínio mais barato. 
A questão do custo fixo é vital para todo mundo. Ninguém 
foge dessa lógica e tampouco joga dinheiro pela janela. Todos 
estão fazendo planilha para gastar menos do que ganham. 
Novamente: “Para quem vale esse apartamento, esse prédio, 
essa casa, esse galpão, esse terreno, etc.?” 

Somente um bom corretor pode responder essa pergunta 
e montar uma equação de estratégia de venda eficiente! E não 
é pra puxar a sardinha pro meu lado não, é porque somente 
um bom corretor tem as horas de voo necessárias para pilotar 
um 747. Vale para todas as profissões. Os melhores são os 
mais experientes e que fazem isso todos os dias, há anos. 

No caso desse apartamento, foi necessário mostrar aos 
interessados uma vantagem econômica, dizendo que, mesmo 
pagando hoje o condomínio mais alto, a vantagem de morar 
ali por 10 ou 20 anos seria tão superior na diferença de preço 
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com outro comparativo, de valor maior, que compensaria. 
Foi com esse raciocínio que nos fez fechar o negócio. 

Fiz o cliente refletir: “Pense comigo, o outro que tem con-
domínio menor custa 1,1 milhão de reais, mas aqui vocês vão 
pagar 950 mil reais. Tem 150 mil reais de diferença. Quanto 
tempo vocês vão morar aqui? 20 anos? Pagando 500 reais 
a mais de condomínio todos os meses, em 20 anos, vocês 
gastarão 120 mil reais. Pagando 950 mil reais aqui, vocês 
ainda terão um lucro de 30 mil e irão gastar sensivelmente 
menos hoje, podendo investir essa diferença em outros as-
pectos do apartamento ou de suas vidas”.  

Tudo não terás como diz minha sócia Camila. O 
apartamento perfeito normalmente não cabe dentro 
do orçamento disponível. Nessa negociação, o proprie-
tário do imóvel me escutou. Comprou, reformou e lucrou. 
Ele confiou no profissional, no especialista. 

Se ele colocasse o imóvel para vender por 1,1 milhão, iria 
concorrer no mercado com imóveis potencialmente melhores 
por possuir mais “SINS” e nenhum grande “NÃO”, como 
aquele condomínio fora do padrão. E, lá na frente, poderia 
ser que não conseguíssemos vender nem por 950 mil, porque 
no mercado iria falar que o apartamento era um mico pelo 
condomínio caro e, por isso, não tinha liquidez. E aí, um 
potencial comprador desistirá do negócio, imaginando que 
no futuro também poderia ter problemas com a revenda do 
apartamento ou faria uma oferta consistentemente mais baixa 
para poder encarar a compra sem deixar de dormir à noite.

Já aconteceu aqui na Refúgios Urbanos de uma cliente 
não aceitar nosso preço inicial e preferir seguir com o valor 
desejado com outras empresas. Era um apartamento térreo, 
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com janela para a rua. Ela queria 800 mil reais, e eu disse 
que iria vender por 575/550 mil. Ela quis me jogar longe 
após esta avaliação. 

De novo, “para quem vale este apartamento”? Quais são 
os sins e nãos e quanto eles impactam naquela determinação 
de valor específica? Por 800 mil havia muitas opções de 
apartamentos de dois dormitórios, que não eram térreos e 
ainda tinham vaga na garagem e janela na sala (em vez de 
um vão para o fosso do prédio, como era o caso deste). Ou 
seja, se ela colocasse numa faixa de preço que concorresse 
com esses apartamentos, não iria vender. Aquele imóvel 
seria descartado antes mesmo de chegar a ser uma opção. 

Vejo que, às vezes, os proprietários tentam valorizar 
características que o mercado não valoriza. Por exemplo, 
dizem que o apartamento térreo tem ares de casa, por não 
necessitar de elevador e ficar no nível da rua, quando, na 
verdade, o cliente vai achar que a janela para a via o deixa 
inseguro. Com o valor certo e as condições adequadas, eu 
vou dizer que o apartamento tem, sim, seus pontos fracos, 
mas pela cifra que está sendo pedida vale ser comprado. 
Passados seis meses, essa cliente nos ligou avisando que 
estava colocando o apartamento à venda por 550 mil reais. 
O mais legal de tudo é que fomos nós a vender. Por 545 mil.

Pela minha experiência, posso errar o preço de um imóvel, 
claro. Mas é difícil que eu me engane em 30%, 40% sobre a 
minha avaliação ou seria apenas um amador e não alguém 
que está fazendo isso e medindo a temperatura do mercado 
todos os dias durante várias horas.

Pensa comigo, quem tem mais chances de acertar? O 
profissional ou o proprietário? 
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A captação define as bases da conversa e da estratégia. 
É o momento de alinhar o desejo do proprietário com a 
realidade do mercado. Embate com corretor é bem-vindo 
e válido, mas dentro do bom senso de escutar de verdade 
quem possui a expertise. É neste momento que o corretor 
vai mostrar ao cliente que é bom, que entende do que ele 
está falando e que tem competência para ajudá-lo na venda. 
Por outro lado, vai conseguir criar condições para que aquele 
bem tenha o melhor valor de venda possível. 

Guardem esse conceito: Melhor Valor de Venda Pos-
sível. Este ponto é a intersecção que se alcança quando um 
bom produto encontra um bom cliente. E todos atendidos 
por um bom corretor que sabe exemplificar e valorizar com 
isenção o imóvel. 

Alguns dos leitores podem pensar que falo isso porque, 
como corretor, me convém. Mas deixe-me explicar: seria 
possível jogar um jogo de futebol sem juiz? Seria, mas cada 
lance seria subjetivo, e o jogo seria chato e demasiadamente 
interrompido. O mesmo acontece quando o juiz quer ser o 
protagonista e não tem o profissionalismo suficiente para 
equilibrar as partes. 

E já pararam para pensar quem são os melhores juízes? 
São aqueles que sabem perfeitamente as regras do jogo, as 
aplicam com isenção e aparecem somente se necessário. 
Quanto menos ele aparece, mais a bola corre e as melhores 
jogadas acontecem. 

O bom corretor de imóveis é como um bom juiz. Ele não 
é o protagonista da negociação, mas deve arbitrar as partes 
para que o jogo seja justo e ninguém se sinta passado para 
trás. Por fim, no Jeito Laranja, ninguém precisa perder. 
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Todos podem ganhar. 
Não adianta colocar o imóvel à venda acima do preço de 

mercado e negociar depois. Isso não funciona. Especialmente 
em um mercado sem crescimento como tivemos nos últimos 
anos, de 2014 a 2018. Já de 2019 a 2022 tivemos uma alta 
nos valores e coube ir verificando de trimestre em trimestre 
qual era o apetite por imóveis dos compradores e ajustando 
junto aos proprietários as estratégias de venda. A avaliação 
bem embasada é importante porque, se um cliente quiser 
anunciar um apartamento por 1 milhão de reais e eu aceitar, 
quando ele receber propostas de 750 mil reais, não vai nem 
considerar, porque isso significa uma “redução” de preço de 
25%. Ao mesmo tempo, se eu explicar que o imóvel vale 790 
mil reais e, pela minha experiência, ele receberá propostas 
entre 745 mil e 775 mil, quando chegar uma proposta de 750 
mil, é possível que ele entenda o real valor do seu imóvel e 
não só aceite como fique satisfeito em fechar uma boa venda. 

Resultado: o imóvel é vendido num prazo curto, o com-
prador paga um valor justo, que é recebido pelo vendedor 
com satisfação e conseguimos um final feliz. Este é o Jeito 
Laranja de intermediar. 

Os corretores não devem deixar que os clientes decidam 
o preço de venda sozinhos. O valor a ser anunciado precisa 
sempre ser uma construção em conjunto, baseada em fa-
tos, e isso a custo de, eventualmente, ele se indispor com o 
cliente. Ser profissional é instruir o cliente, explicar, educar, 
mesmo que isso gere divergências e faça você perder alguns 
atendimentos. 

Lembre-se: você precisa atender quem quer ser atendido 
por você. Parece uma bela frase óbvia e quase idiota, mas 
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reflita um pouco mais e entenderá a profundidade do assunto. 
Os clientes dos quais você precisa são os que valorizam sua 
experiência, seus conselhos e sua expertise no negócio. Os 
que valorizam seu tempo. Sua dedicação. Os que respeitam 
sua carreira. 

Um médico dá a receita e o paciente segue o tratamento, 
certo? O corretor deve fazer o mesmo. Tem que indicar o diag-
nóstico e fazer com que o cliente confie no seu prognóstico. 

Há também momentos em que o papel do corretor é 
desencorajar um cliente a fazer uma venda. E isso não é tão 
raro quanto parece. Uma história que posso contar aqui 
é de uma amiga (que até então ainda não era amiga) que 
queria vender um apartamento no edifício Cícero Prado, nos 
Campos Elíseos. Quando ela me falou o preço pretendido, 
eu disse que não seria possível. Mas eu também perguntei o 
objetivo dela, qual era sua Motivação. E ela me disse que 
queria morar numa casa em Santa Cecília ou nos arredores, 
porque não se habituava a morar em apartamento. 

Fui bem franco com ela e a aconselhei a não vender. Por 
dois motivos: o apartamento não valia o valor que ela estava 
pedindo e o valor das casas em Santa Cecília seria muito mais 
alto do que ela poderia pagar com o resultado da eventual 
venda. Então, ela teria um problema se realmente vendesse 
o apartamento, porque dificilmente encontraria uma casa 
dentro do seu orçamento. A única possibilidade para ela 
seria vender o apartamento e alugar uma casa. Mas, dessa 
forma, ela estaria torrando o próprio patrimônio, que não 
estaria mais imobilizado. Ela ficou de pensar e, uma semana 
depois, me ligou desistindo da venda.

Perdi uma cliente, mas ganhei um novo, sincero e ver-
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dadeiro relacionamento de amizade. Alguns podem achar 
que eu fui bobo nessa situação, porque perdi a possibilidade 
de venda. Mas fazer simplesmente uma venda, a qualquer 
custo, não é o meu foco. Eu posso não ter vendido alguma 
coisa naquele momento, mas eu também não vendi os meus 
princípios. Os imóveis vão e vêm, mas perder um cliente é 
para sempre. E, se eu vendesse esse apartamento sem fazer 
esta análise para a cliente, me sentiria desonesto.

Por fim, é na fase da captação que devemos fazer junto 
com o setor jurídico a análise da documentação para nos 
certificarmos de quem são os proprietários e se o imóvel está 
com a papelada em dia para ser colocado à venda. 

Feito isso, pegamos uma autorização assinada para co-
mercializar o imóvel e seguimos para a fase dois, o anúncio.

ANÚNCIO
Se você faz uma boa captação, o jeito mais eficiente de con-
seguir um comprador para o imóvel é com um bom anúncio. 
A publicidade é a alma do negócio, como dizem. Já consegui 
vender um imóvel só com anúncio no Facebook, sem nem 
tirar fotos. Neste caso, era um apartamento no Edifício Co-
pan, no Centro. Foi anunciado assim, no meu perfil pessoal: 

“Raro de aparecer, apartamento no Copan, com 58 m², 
por 460 mil reais - visitas liberadas”.

Algumas pessoas, os famosos haters, aqueles que nunca 
procuram você para nada e que sempre comentam para de-
sacreditar, fizeram críticas ao preço sem sequer conhecer o 
apartamento. Desconversei, pois não sou capaz de dar energia 
para quem quer tirar a minha. Um amigo entrou em contato 
interessado e repassei para o Rafael, que era o responsável 
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Na música dos relacionamentos interpessoais, 
as palavras certas são a melodia.

Respeite sempre todas as partes.

pelo imóvel. Vendemos o apartamento em uma semana. Não 
publicamos no site nem tivemos que tirar fotos. 

Anunciar é a capacidade de escolher as palavras e meios 
que refletem como um espelho o que você está vendendo. Digo 
e repito isso o tempo inteiro à nossa equipe: as palavras 
são muito importantes. Até porque, uma vez que você as 
pronuncia, não têm volta. Falou, está falado. Por mais que o 
provérbio diga verba volant, scripta manent (o que é falado 
voa, o que é escrito permanece), o cliente só vai sentir con-
fiança em você se as palavras ditas se espelharem nos fatos. 

Treine sempre, veja o que dá certo e o que dá errado, 
faça sempre autoanálise e siga melhorando e melhorando 
sua comunicação. A escolha das palavras é tão importante 
que banimos alguns termos do nosso vocabulário. Falar 
mal do cliente eu nunca tolerei, até porque é o cliente que 
coloca o dinheiro no nosso bolso. Tudo o que diz respei-
to a não manter em alta consideração o cliente, eu tenho 
que banir. Nisso, sou meio irredutível, porque, para além 
de estar errado, cria um ambiente viciado em fofocas que 
nos tira do foco do bom atendimento. Você jamais verá em 
nossos anúncios ou ouvirá de nossos corretores algo como 
“o proprietário está desesperado para vender”. Não se deve 
falar isso nem durante um papo informal entre corretores. 
Tudo o que falamos na informalidade, sem perceber, levamos 
para o ambiente formal. Então, o melhor a fazer é escolher 
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as palavras certas desde o começo. Dá para falar “o cliente 
está muito motivado para receber propostas”. 

A palavra “desesperado”, inclusive abre cenários que às 
vezes nem são verdadeiros. Quem a ouve como comprador 
acredita que seja possível fazer qualquer tipo de negócio e, 
dependendo da índole, pode querer chutar o pau da barraca, 
que não necessariamente cairá. Já pela palavra “motivado”, 
entendemos que o cliente está disposto a ouvir uma proposta, 
e ninguém foi desrespeitado.

Exemplificando: se falamos “desesperado”, o pedido de 
500 mil reais pode resultar em uma oferta de 350 mil reais. 
Normalmente, o negócio não é fechado, mas, se for, será 
num clima ruim, com cheiro de desequilíbrio. Quando se 
fala “motivado”, o comprador provavelmente deve entender 
como válida uma proposta inicial de 400 mil reais, para quem 
sabe seguir com um fechamento na faixa de 450 mil reais. 
Entendem como as palavras são importantes e espelham 
quem você é? A Refúgios Urbanos é uma demonstração que 
dá para fazer negócio sem burlar ninguém. Este é o nosso 
Jeito Laranja de fazer, diferente, alegre e bom para todos. 

Como já indiquei, a compra de um imóvel é norteada pelo 
número de “sins” versus o número de “nãos” que o comprador 
dará ao produto. Nessa dinâmica, não só a quantidade, mas 
a qualidade dos “sins” precisa ser preponderante. O com-
prador precisa ver atendidas suas principais necessidades 
para poder abrir mão de características menos fundamentais. 
Corriqueiramente, preciso explicar da maneira mais cortês 
que não dá para ter tudo pelo valor que ele está disposto a 
investir. 

Na hora de fazer um anúncio, precisamos colocar o sapato 
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do outro e perceber o que o apartamento tem de legal, o que 
tem de bacana e o que vai ser chamariz. O que fará com que 
as pessoas se enxerguem morando ali. Um bom anúncio é 
aquele capaz de atrair a atenção do cliente que valoriza aquele 
tipo de imóvel e mostrar tudo o que o apartamento (ou a 
casa) tem de bom sem nunca esconder os aspectos ruins. 

Não é preciso dizer que um apartamento é barulhento, 
mas é imprescindível dizer que ele fica perto de uma avenida 
movimentada. Nos dois casos, estou falando sobre ruído, 
mas sem dar juízo de valores. Porque, com essa informação, 
o cliente já saberá que o apartamento não é um oásis de 
tranquilidade. Se ele se incomodar, ele descarta o anúncio 
e procura outro imóvel. Se o anúncio não informa, vai ter 
cliente querendo conhecer o imóvel e, quando chegar lá, não 
vai gostar, por ser de frente para uma avenida movimentada. 
E os dois (corretor e comprador) perderão o tempo na visita, 
mas o corretor poderá perder também sua credibilidade, 
desperdiçando a chance de conquistar um cliente.

O que incomoda você, pode não ser problema para o 
cliente. Este é o ponto. Eu, por exemplo, já morei na Rua 
Augusta e, mesmo com o barulho, nunca tive problemas ou 
quis me mudar. Pego no sono fácil e adoro o agito durante 
o dia. Temos que mostrar com objetividade todos os pontos, 
bons e ruins, e depois é o cliente quem decide. 

Já vi todo tipo de apartamento e todos eles têm um com-
prador ideal. Em meus contatos com outras empresas do 
setor, gosto de conversar, de saber o que elas fazem para 
gerar novos leads e percebi que muitas ainda trabalham 
somente com portais tradicionais. Não tenho nada contra, 
se o seu cliente está ali, você deve, sim, investir na plata-
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forma tradicional. Mas penso que o mundo está mudando 
e que hoje o cliente escolhe também pela cara da empresa, 
e não somente pelo classificado no jornal ou site. Por isso, 
é importante investir em plataformas como seu site e redes 
sociais que lhe permitam se diferenciar e mostrar todo o 
seu potencial. 

Tenho um exemplo fantástico nesse sentido. É a Infinity, 
uma imobiliária digital com sede em Torres, no Rio Grande 
do Sul. A empresa praticamente gera todos os seus leads 
através de marketing online e offline, com iniciativas que 
vão desde a hashtag #descubratorres -- que virou adesivo, 
transformando-se numa iniciativa de marketing de guerrilha 
que fez todos os apaixonados pela cidade colarem na traseira 
de seus carros a chamada -- até um balão da imobiliária que, 
sempre que recebe a luz do sol, traça suas trajetórias sobre 
os céus da cidade. Eles têm um canal do Youtube para contar 
as histórias da cidade ou mostrar as 999 atividades, desde 
esporte até lazer e bem-estar, que podem ser feitas por lá. 
Entendem como isso é diferente de simplesmente anunciar 
em um portal?

Eles são um agente de transformação dentro da própria 
comunidade assim como nós. 

Uma imobiliária pode e deve ser muito mais que um 
anunciante! 

Montar uma imobiliária em 2016 e vender apartamentos 
na praia em um momento de crise é tarefa para gente fera. 
O imóvel de lazer não é essencial quando o cinto aperta. O 
trabalho do Matheus Sartoti, cofundador e diretor da Infi-
nity, e de seus sócios em termos de inovação, se reflete nos 
resultados dessa imobiliária que só vem crescendo em seus 
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primeiros 6 anos de vida. 
A Verdade é que não tem crise pra quem cultiva relacio-

namentos. Terás altos e baixos como em todas as profissões, 
mas nunca ficarás sem clientes. 

Até porque no nosso mercado sempre tem gente saindo 
da casa dos pais, casando, divorciando, tendo filhos, passan-
do para um outro plano, e tudo isso movimenta o mercado 
independentemente da economia. 

Na infinity, muito mais do que comprar um imóvel, o 
cliente está negociando com um grande apaixonado pela 
própria cidade e seus habitantes. A empresa patrocina, por 
exemplo, surfistas torrenses jovens, que estão levando a 
marca para além das próprias fronteiras. Quando se compra 
um apartamento com eles, ganha-se um amigo, para além 
de um consultor. A Casa da Infinity fica à beira-mar e está 
sempre aberta a seus clientes e amigos, além de ter área de 
lazer e confraternização, onde periodicamente são organi-
zados happy hours. Também todo dia disponibilizam bikes 
e cadeiras de praia! Sensacional não? 

Para fazer isso, é preciso ter paixão pelo que faz e se rein-
ventar a cada dia. Quem acha que o negócio está montado e 
só repete incansavelmente a mesma fórmula está na verdade 
cavando a própria cova. Lembre-se do clichê: no mundo dos 
empreendedores, devemos sempre estar repensando nosso 
negócio, pensando em ser aquela empresa que destruiria 
nossa empresa no futuro. Se você não for essa empresa, outra 
vai ser. E o final é o mesmo, aquela sua velha empresa do 
passado vai ser destruída. Mas você pode estar no comando 
dessa nova, mais madura e competitiva. Afinal, destruir sig-
nifica apenas desconstruir, ou seja, voltar lá atrás e ajustar 
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as fundações para que continuem sólidas. Este também é o 
Jeito Laranja. Estar sempre em busca de soluções e iniciativas 
criativas e de impacto que renovem seus horizontes sempre 
mantendo o foco no interesse verdadeiro por seus clientes 
e suas comunidades. 

Acredito que muitas empresas desaparecerão de vários 
mercados por continuarem acreditando nesses métodos an-
tigos. Só sobrará espaço para verdadeiros experts que vivem 
e respiram o que fazem o tempo inteiro, por isso, seja um 
apaixonado e descubra seu Jeito Laranja de fazer acontecer. 

Voltando a nós, corretores, se você não for um cara que 
investe o tempo inteiro em sua melhoria profissional e pes-
soal, você não está oferecendo nada mais do que um site 
de anúncio com alguém para abrir a porta. E esta porta um 
dia será aberta por computadores e aplicativos, pode ter 
certeza disso. Seja o profissional insubstituível, que tem 
aquela empatia, sensibilidade e conhecimento/expertise que 
a inteligência artificial nunca alcançará. Dessa maneira, será 
pago por seus serviços com plena satisfação. E lembre-se, 
você não precisa ser dono da empresa para se reinventar, 
sua reinvenção pode liderar os demais à sua volta.

VISITA
Show de preparação

Depois de ensaiar, finalmente, é a hora de o corretor entrar 
fisicamente em cena. Assim como Paul McCartney prepara 
cada música, cada guitarra e cada cenário dos seus shows, faça 
o mesmo com sua rotina, meu colega profissional (isso vale 
para qualquer área). Mas lembre-se de que o show precisa 
ser verdadeiro. É um show de preparação, não de enganação. 
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Tenha entusiasmo, sim, mas seja sempre objetivo. Este é 
o momento de demonstrar todo o seu conhecimento sobre a 
região, o prédio, o apartamento, a documentação, as formas 
de pagamento, os métodos de negociação, enfim, todas as 
dúvidas do cliente devem ser esclarecidas didaticamente 
por você.

Ninguém precisa se transformar num advogado de direito 
imobiliário para ser corretor. Na Refúgios Urbanos, temos 
um jurídico super competente para atender os clientes. Mas 
todos devemos conhecer o nosso contrato de cabo a rabo, 
sabendo o básico sobre direito imobiliário e, preferencial-
mente, tendo curiosidade para estar sempre aprendendo e 
adicionando balas à própria cartucheira.  

Você já deve ter percebido que a visita é parte fundamental 
no trabalho do corretor. Para que seus associados evoluam 
cada vez mais, a equipe da Refúgios Urbanos costuma fazer 
treinamentos desde a teoria até a simulação das visitas nos 
apartamentos. Atender clientes é uma responsabilidade muito 
grande e, sem treinamento, muito pesada. Cada um tem 15 
minutos para a visita de captação comigo, como se eu fosse 
o proprietário do imóvel, e depois simula uma visita com o 
comprador, que, no caso, é outro associado da Refúgios. Eu 
acompanho e, no final, dou toques e sugiro correções. Em 
todas as vezes que fizemos este exercício, surgiram aspectos 
interessantes e pontos a melhorar que, muitas vezes, na 
rotina do dia a dia, são difíceis de perceber. Os detalhes que 
são corrigidos às vezes são pequenos, mas relevantes, e vão 
desde linguagem corporal até não compreender o briefing e 
deixar de sugerir as soluções certas para cada cliente. 

Só para dar um exemplo, em uma das experiências, um 
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de nós começou a visita com as mãos no bolso. É o tipo de 
postura que não é recomendável. Você não está esperando 
o ônibus, você está atendendo um cliente! Assim, mesmo 
sem perceber, cria-se uma barreira física e psicológica. Um 
corretor tem que ter uma presença física e saber desfrutar 
da linguagem corporal. Domine a cena com suas mãos, se 
for o caso, mas nunca as coloque no bolso nem, pior, mexa 
no celular, a menos que seja uma emergência. 

Como muitos profissionais da Refúgios Urbanos são arqui-
tetos, também percebemos nos treinamentos uma tendência 
de alguns em dar dicas de arquiteto para a reforma, antes 
mesmo de apresentar o imóvel. Melhor evitar. A preocupação 
do corretor na visita deve ser a de entender a necessidade 
do cliente, conquistar sua simpatia por meio da empatia e 
ajudá-lo a decidir sobre a compra. 

Não adianta partir para a sugestão de uma grande re-
forma sem antes entender se isso cabe nas possibilidades e 
desejos do cliente. É legal ter conhecimento, mas não deixe 
que o comprador saia do imóvel achando que o corretor quer 
vender a reforma ou, pior, que não entendeu seus maiores 
anseios. Naquele momento, ele ainda está se certificando de 
que o apartamento atende seus desejos.

Num primeiro momento, o tour pelo apartamento deve 
ser conduzido pelo corretor. Afinal, é ele quem conhece o 
lugar. O cliente ainda está no primeiro contato e somente 
através de uma boa apresentação poderá ter, se gostar do 
produto, uma boa impressão. Por ter menos experiência 
no ramo, o olhar do cliente nem sempre percebe detalhes 
ou diferenciais de um imóvel. Por isso vale a pena destacar 
pontos cruciais no momento da visita. Mas, no final, após a 
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boa apresentação, é interessante deixá-lo livre para andar e 
explorar sozinho o espaço. 

O produto ideal mal apresentado pode dar a impressão 
de não servir para o interessado. Não seja maçante, enten-
da que sua voz pode incomodar um pensamento se não for 
dado o tempo também para o cliente sentir o ambiente. Em 
novas visitas ao imóvel, sempre costumo fazer uma ou outra 
observação no caminho pelo elevador. Depois, deixo o cliente 
à vontade. Ele já conhece o imóvel e está vindo novamente, 
provavelmente para escutar dentro de si se aquela é a escolha 
certa. Não seja a voz que atrapalha essa resposta. Se nessa 
revisita houver amigos ou parentes que ainda não visitaram 
o local, se coloque à disposição para mostrar e explicar o 
que for preciso. 

Mas antes de sair cidade afora visitando dezenas de imó-
veis, não deixe de fazer uma pré-filtragem, que nada mais é 
do que uma conversa. Abra os ouvidos e dedique um tempo 
a entender de verdade os anseios do seu cliente, seja ele 
comprador ou vendedor. Entender a motivação dele é o ele-
mento principal para não sair oferecendo coisas sem lógica.  

Tive um cliente que queria um apartamento no Edifício 
Planalto, na Bela Vista. Antes de mostrar o que eu tinha, 
avisei que a proprietária não toparia negociar o valor. As-
sim, descobri que, antes de comprar, ele precisava vender o 
apartamento onde morava. Se eu não conversasse com ele 
antes, nós iríamos visitar o apartamento e seria desneces-
sário, porque a proprietária tinha vários interessados e não 
estava disposta a aguardar.

Esteja sempre pronto para atender, mas não saia atenden-
do só porque recebeu um pedido para visitar um imóvel. O 
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próprio cliente vai preferir perder cinco minutos ao telefone 
do que um hora indo visitar o que não encaixa no seu perfil. 

Outra coisa que falo muito para clientes: compre o que 
não te dará um aperto financeiro, mas também não econo-
mize em aspectos que considera fundamentais para a sua 
qualidade de vida. Apartamento é onde você vai morar. É 
diferente de um relógio, que você pode comprar um mais 
barato porque sua intenção é apenas ver as horas. Escolher 
morar num lugar ruim é uma decisão que vai impactar sua 
vida todos os dias. Mas, ao contrário, se morar num lugar 
bom o fizer sair todos os dias de casa com um sorriso no 
rosto, alguns mil reais a mais podem ser um dinheiro bem 
gasto. Não estou dizendo que você não deva tentar fazer o 
melhor negócio possível, mas não exagere, pois às vezes 
não nos damos conta de que já passamos a barganhar com 
a nossa própria vida.

Nem tudo pode ser avaliado com base no metro quadra-
do mais barato possível, até porque o barato normalmente 
pode sair caro para você e ter pouca liquidez de revenda lá 
na frente. Dentro das possibilidades, mostre as melhores e 
mais apropriadas. Há coisas de que não se deve abrir mão. 
E a visita é o momento de mostrar isso ao cliente.

NEGOCIAÇÃO
É o ponto mais delicado do trabalho do corretor, comparável 
em importância à captação. Tudo o que for falado vai impac-
tar no sucesso - ou não - do negócio. Por isso, sempre peço 
aos corretores novatos que me mandem as propostas antes 
de encaminharem ao cliente. Um iniciante pode não saber 
montar uma proposta da maneira correta. Não porque seja 
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bobo ou mau profissional, mas porque não tem experiência.
Não basta dizer ao proprietário que um cliente quer 

comprar o imóvel pagando 380 mil reais. É preciso que ele 
já esteja a par de todos os possíveis detalhes da compra, 
especificando a porcentagem do valor que será paga com 
recurso próprio, quanto será pago com financiamento (se 
houver) e quais os prazos ideais para a entrega das chaves aos 
novos proprietários. É melhor não passar as informações a 
conta-gotas. Vale fazer um e-mail com todas as informações 
sobre o pagamento e os trâmites envolvidos numa primeira 
proposta. Se mandar uma informação por e-mail, outra por 
WhatsApp, o cliente vai ficar louco e, pior, achar, com razão, 
que está lidando com um amador. 

Se tiver uma notícia ruim, dê logo de cara. Isso vai ter 
um peso muito menor na cabeça do cliente. Conforme as 
conversas vão avançando, as expectativas de algo dar erra-
do são menores e uma informação negativa nesta etapa do 
processo pode gerar uma grande frustração.

Na hora da negociação, todos sabem que ajustes podem 
ser necessários. Mas, uma vez fechado o negócio, chegar com 
novidades não é uma boa, por isso pense sempre em tudo 
o que envolve o negócio, em 360 graus. O papel de trilhar o 
caminho mais correto é 100% do corretor/imobiliária, juntos.  

Voltando ao nosso exemplo, para ficar mais claro: se 
primeiro você disser que serão pagos 380 mil reais à vista, 
o proprietário topar e depois você corrigir a informação, 
dizendo que serão 5 mil reais de entrada, 10 mil reais em 
20 dias e o restante em 10 parcelas, você já quebra as ex-
pectativas (que você mesmo criou, erroneamente). Isso pode 
levar a ter uma negativa sobre a proposta. Pode ser que ele 
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tope? Sim, mas a coisa não terá fluído como deveria e, se o 
cliente decidir não vender, foi o corretor que estragou tudo 
com as próprias mãos.

Antes de enviar um e-mail com a proposta, o corretor 
precisa se preparar para eventuais problemas. Já foi feito o 
estudo da documentação pelo jurídico? Há alguma pendência 
a ser resolvida? Esses detalhes são importantes, pois o fluxo 
da proposta precisa acompanhá-los. 

Se houver uma dívida referente ao imóvel, ela deverá 
ser quitada antes da escritura final, e o sinal ou demais pa-
gamentos podem servir para este fim. Se for o caso, é bom 
falar que o sinal será usado para pagar a dívida do IPTU ou 
condomínio, por exemplo, que são “propter rem” (resumindo, 
seguem o bem) e por isso são prioritárias. Se tiver alienação 
fiduciária e for necessário entrar com outro financiamento 
como interveniente quitante, será necessário alinhar os va-
lores usando, por exemplo, parte do sinal para equalizar os 
valores entre financiamento a ser quitado e o financiamento 
entrante. As variáveis podem ser muitase, às vezes, muito 
técnicas, por isso é importante o apoio de uma imobiliária 
experiente com jurídico especializado em direito imobiliário. 
A venda, quando chega neste ponto, é literalmente feita em 
equipe. É preciso informar todos os pontos de maneira que 
o cliente os entenda e não restem dúvidas. 

Dúvidas são totalmente normais e plausíveis, pois o clien-
te normalmente venderá ou comprará dois ou três imóveis 
durante a vida toda. Então, é natural que ele não tenha muita 
experiência no assunto ou tenha uma experiência desatua-
lizada. Já o corretor fecha várias vendas no ano e tem o 
dever de estar sempre bem-informado. Se for um caso fora 
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do habitual, o cliente não vai entender facilmente. Então, o 
corretor precisa instruí-lo da forma mais didática possível 
(sem tratá-lo como uma criança, obviamente) para que a 
proposta seja 100% compreendida e se estabeleça aquele 
laço de confiança entre as partes. 

Aliás, Relacionamento e Confiança, ambas com a letra 
maiúscula, são palavras-chave no Jeito Laranja de atuar. Além 
de nossos corretores, temos uma assessoria financeira que 
trabalha conosco e orienta os clientes sobre financiamentos 
imobiliários, apresentando as taxas, os prazos e as facilida-
des de cada banco. Há casos complexos, que dizem respeito 
à renda e detalhes pessoais do cliente, sobre os quais esse 
assessor financeiro é o melhor profissional para orientar.

Nas compras que envolvem financiamento, meu conselho 
é que o comprador tenha uma carta de pré-aprovação do 
banco antes de fazer uma proposta. É melhor chegar com 
uma ideia definida do que mudar o tempo todo. Repito, 
se for para negociar de qualquer jeito, com um monte de 
vaivém e corrigindo informações a todo momento, você 
não demonstra respeito pelo seu cliente vendedor e está 
deixando de construir um laço de confiança que pode levar 
a um relacionamento duradouro. Neste cenário, as chances 
de o negócio dar errado são grandes.

Ao longo dos anos, também conseguimos chegar a um 
modelo de contrato que tem sido pouco modificado e quase 
sempre aceito sem alterações. Conseguimos incluir na mi-
nuta todos os pontos que já foram questionados em negócios 
passados sem deixá-lo muito extenso. 

O mais importante para um contrato, para além de prever 
todas as condições do negócio e as relativas cláusulas que 
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as garantam, é ser isométrico. Deixo aqui a definição de 
contrato isométrico que mandei em um grupo de dúvidas 
que mantenho junto aos corretores. Uma espécie de FAQ 
interativo da equipe. 

O Contrato Isométrico é um contrato que tem multas e 
cláusulas de igual tamanho para quem compra e para quem 
vende. Exemplo, se a multa por rescisão do comprador é a 
perda do sinal, colocamos a mesma multa de rescisão para 
o vendedor, se ele rescindir. 

Acreditamos fortemente na política de cláusulas isomé-
tricas como o triângulo equilátero, que tem todos os lados 
iguais. Multas em contrato devem ser razoáveis. Nem altas 
nem baixas. O foco é que o contrato seja respeitado, mas 
também que não tenha intenção de enriquecer uma das partes 
por meio de penalidades. Estas devem ser compensatórias 
com relação às infrações cometidas. Ponto. Atrasou um mês 
o pagamento, paga uma correção sobre o valor em aberto e 
eventual multa de mora para equalizar o dano. 

Se as regras do jogo forem justas, isométricas e contempla-
rem o bem de todas as partes, todos se sentirão resguardados, 
e o negócio fluirá como a água de um riacho de montanha: 
transparente e lindamente. :) 

Está ouvindo os passarinhos? Esse é o Jeito Laranja.
Nosso valor para a entrada depende da documentação. 

Se ela for apresentada completa na frente, podemos já partir 
para um valor consistente, mas se não tivermos 100% da 
documentação disponível, sempre indico um valor mais 
simbólico, numa ordem que dê a certeza para quem vende 
de que o comprador está bem-disposto e que também proteja 
quem compra. A venda de um imóvel é mais arriscada para 
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quem compra do que para quem vende. Explico, se não der 
certo para o vendedor, ele ainda é o dono do imóvel, mas, 
se não der certo para o comprador, ele pode perder o sinal 
ou, eventualmente, ter outros prejuízos. Por isso, prudência 
nunca é demais, porque lidamos com a vida das pessoas, 
um bem inestimável. Então, não dá para brincar de “vamos 
ver se dá certo”. Tem que dar certo ou evitar a realização 
da transação, caso ela não seja possível por algum motivo. 

O papel da Refúgios Urbanos é fazer com que, nessa 
maratona, todos cheguem à linha de chegada vivos! (Risos.) 
E, de sobra, se tenha um terceiro tempo no estilo do Rugby, 
onde os times ao final banqueteiam juntos. Não é incomum 
nossos clientes, compradores e vendedores virarem nossos 
amigos. E é quase a regra de corretores e clientes criarem 
laços que vão além do escopo de trabalho. Com frequência, 
somos convidados para jantares e festinhas nos novos lares. 
E, às vezes, somos os únicos convidados da noite. É como se o 
encontro simbolizasse um “obrigado por encontrar nosso lar”.

Analisamos todas as matrículas dos imóveis que coloca-
mos à venda na hora da captação. 

A matrícula é o “RG” do imóvel. Neste documento, serão 
encontradas as informações de metragem, propriedade e 
eventuais pendências. Tudo o que precisa ser sabido sobre 
um imóvel está ali. Se tiver algum fato relevante, este estará 
averbado neste documento, porque é obrigatório por lei 
averbar os ônus dessa forma. Se houver hipoteca, alienação, 
um arresto ou qualquer restrição sancionada, deve aparecer 
na matrícula. Atenção: não há problema em existir algum 
apontamento na matrícula, mas é importante ter noção do 
que se trata para examinar as soluções aplicáveis a cada caso. 
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Para além da matrícula, nosso setor jurídico faz um pente 
fino em toda a documentação que envolve a venda do imóvel, 
porque sabemos que pode haver casos mais complexos de se 
resolver e não queremos gerar frustrações para os clientes. 

Em 9 anos como corretor, tive pessoalmente uma única 
experiência em que houve devolução do sinal e o contrato 
foi rescindido. Foi um caso em que o vendedor tinha muitos 
processos trabalhistas, mas não tinha nenhuma disposição 
em colaborar para esclarecer sobre os mesmos. No caso da 
RU como um todo, os distratos, são alguns mais, mas ainda 
não enchem uma mão. 

Ter processos não é necessariamente um problema, mas 
é necessário esclarecer do que cada um se trata e, avaliar as 
soluções, quando possíveis. 

Todo negócio é 100% seguro? Claro que não, assim como 
todo cliente é diferente. Tem alguns que toleram riscos e, às 
vezes, compram problemas, pois, uma vez resolvidos, podem 
significar boas oportunidades. Assim como há clientes que 
não podem ou não querem correr nenhum risco. 

Nosso papel na Refúgios Urbanos é apresentar aos clientes 
com clareza os eventuais problemas, para que cada um decida 
segundo a própria consciência e competência se pode ou não 
enfrentá-los. A análise da documentação serve exatamente 
para esclarecer essas possíveis questões.

Aqui abro um pequeno parêntese: não poderia dizer que 
me torno amigo de meus clientes, se eu não tivesse interesse, 
antes mesmo disso acontecer, de deixá-los tranquilos e acon-
selhá-los sempre para o melhor. Às vezes, isso transcende 
os negócios e nos leva a dar conselhos pessoais. Quando 
estou diante de um cliente que quer assumir um risco que 
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eu reputo alto para o caso dele, eu o aviso. Não colocaria o 
bem-estar de uma pessoa ou, pior, de uma família inteira, em 
risco pensando apenas em um possível ganho de honorários. 

O perfil de tolerância é muito pessoal. Devemos apenas 
estar tranquilos de que a pessoa está ciente e tem competência 
para ser bem-sucedida na operação. Investir é sempre um 
risco, mas podemos minimizá-lo por meio de informação 
e bons consultores. Neste caso, mais uma vez, o perfil do 
cliente será determinante. 

A fase da negociação é muito importante, porque é o 
momento de parar e respirar. Aquilo que pode ser feito em 
5 minutos pode ser muito mais bem preparado e depois 
realizado em 30 minutos. Você poderá investir 25 minutos 
a mais de tempo, mas terá 90% a mais de chances de ser 
bem-sucedido. A escolha é sua :)

FECHAMENTO
De novo, é uma fase em que as palavras são importantíssi-
mas, porque é quando vai ser colocada a cereja no bolo. É 
o momento em que o corretor vai mostrar que realmente é 
um profissional acima da média, que sabe soletrar o alfabeto 
da corretagem de trás para a frente. Habilidade é a palavra-
-chave para esse momento e esta só se conquista com prática 
e aperfeiçoamento contínuos.

O fechamento é quando você formaliza com os clientes 
tudo o que vai acontecer entre a assinatura dos contratos 
e a entrega das chaves. Na prática, viramos os tradutores 
simultâneos do juridiquês do contrato para o português da 
vida real.

Se você não souber explicar o processo como um todo, 
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pode deixar o cliente inseguro. Se isso acontecer, a árvore da 
dúvida estará plantada e pode dar muito mais frutos do que 
se você conhecesse as etapas de maneira clara. Toda semana, 
o cliente vai ligar esperando alguma novidade, e você não 
vai ter nada para contar. E ele ficará frustrado. 

Ou, pode até ser pior, frente à impaciência por não estar 
entendendo o processo como um todo, o cliente pode não 
ter mais vontade de escutar suas explicações e considerá-las 
desculpas. Neste caso, pode até vir a ser curto e grosso. 

Já errei, claro, nesse aspecto e tive que ouvir um sonoro: 
“resolva a situação e faça seu trabalho”. Às vezes, a gente 
não tem muito o que fazer, mas realmente o “faça o seu 
trabalho” atinge o alvo num ponto que foi negligenciado 
por nós mesmos. 

Se, desde o início, você o avisar que na semana “y” não 
haverá novidades, pois ela compõe uma semana necessária 
para o eventual cumprimento de um processo burocrático, 
o cliente vai passar a semana tranquilo, e você também. 

Competência = Tranquilidade,
a dos clientes e a sua
O cliente está longe de ter sempre razão, mas, às vezes, escu-
tando suas razões, percebemos, sim, alguns erros evitáveis. 
Mantenha-se sempre humilde e pronto a escutar, mas seja 
convicto, caso esteja fazendo um bom trabalho e o cliente não 
esteja te respeitando ou peça mais do que você pode oferecer. 

Aqui vale uma pequena explicação do que eu entendo 
pela expressão “seja convicto”. 

Nem passivo nem agressivo, simples assim. Aprendi isso 
em um curso sobre desenvolvimento pessoal, no qual éramos 
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chamados a não deixar ninguém nos maltratar, ao mesmo 
tempo em que não deveríamos maltratar quem estava nos 
desrespeitando. Tente, é libertador. Você pode argumentar 
sem discutir, levar adiante suas razões sem levantar a voz, 
e, sobretudo, não precisa deixar ninguém passar por cima 
de você. 

Falando com jeito, tudo pode ser dito, não é, Mamma? 
(ela me ensinou isso desde pequeno).

Seja claro, comunique-se eficazmente
Outro dia, um dos nossos corretores vendeu um imóvel que 
compreendia a aprovação de financiamento. Como envolvia 
liberação de FGTS e o financiamento era pelo Banco do Brasil, 
pedi que ele calculasse uns 90 dias para o pagamento, porque, 
pela minha experiência, sei que esse costuma ser o prazo para 
a liberação. A aprovação do banco levou quase os três meses 
previstos, mas como eu já havia dado o prazo antes, isso não 
frustrou o cliente. Entende a importância desses detalhes e 
de como eles são cruciais para um ambiente sereno? Esse é 
o Jeito Laranja de antecipar e solucionar questões. 

No ato da assinatura, o melhor é detalhar rapidamente 
um cronograma dos próximos passos, com os respectivos 
prazos. Aqui, um e-mail real enviado com esse escopo: 

De: Matteo Gavazzi

Para: M.

O “Oi M.

Tudo bem?

Parabéns pela sua compra. Estamos bem felizes de 



205

termos chegado ao lar ideal para você. 

Para facilitar o processo, encaminho aqui o 

cronograma dos nossos próximos passos. 

- Hoje assinamos o compromisso entre as partes. 

Viva! 

- Amanhã, quando devolvermos sua cópia do 

contrato com firma reconhecida dos proprietários, 

você paga o sinal e nos manda o comprovante 

(ou caso os contratos tenham sido assinados 

digitalmente, já podemos seguir com o primeiro 

pagamento). 

- Em 20 dias, devemos receber do comprador a 

documentação. Esta será entregue e conferida por 

nosso jurídico e depois repassada a você para ser 

aprovada. 

- Uma vez aceita a documentação, até o dia 

26 de dezembro você deverá fazer o pagamento da 

parcela b. 

- Dia 25 de janeiro é a data-limite para 

fazermos a escritura e o pagamento do saldo para 

quitação do imóvel.

Se tiver alguma dúvida, pode me ligar ou 

procurar no WhatsApp que responderei prontamente.  

Atenciosamente, 

Matteo 

O atendimento extraordinário
não mede esforços
Este é o procedimento básico para a aquisição de um imóvel, 

mas 99,9% das pessoas não precisam ter esse conhecimento, 
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porque não faz parte de sua rotina. Já nós, não só precisa-
mos ter esse conhecimento, como também precisamos estar 
sempre disponíveis a repetir esse disco para todos os clientes, 
incansavelmente. Precisamos deixar o cliente à vontade para 
perguntar e tirar dúvidas, sempre. 

Sorria! Você está sendo filmado fazendo o que gosta com 
paixão! That’s the Orange Way! Já pensando aqui na tra-
dução para o inglês! (Risos.) 

O fechamento vai até a entrega das chaves, mas pode e 
deve transbordar. “Como assim, Matteo?” 

Cada corretor tem seu jeito de pôr a cerejinha no bolo (já 
vamos falar sobre isso). 

Mas a Refúgios Urbanos entrega para todos seus clientes 
compradores uma caixa cheia de mimos, desde geleias pro 
primeiro café da manhã, até um manual com tudo que a 
pessoa precisa saber pra trocar as contas de luz, água, gás e 
condomínio, até contatos de prestadores de serviço da nossa 
confiança! Isso é ir para além ou transbordar, como falamos 
agora há pouco.

Chegar à entrega das chaves é o nosso papel básico, mas 
você já deve ter entendido que o Jeito Laranja não prevê 
padronizações e mira sempre mais alto. Então, pergunte-se 
sempre o que você pode fazer para tornar aquele momento 
tão único ainda mais especial. 

É claro que, para chegar nesse nível de conhecimento, 
já cometi muitos erros, mas estou em busca a cada dia de 
mais conhecimento e qualificação para “atender bem para 
atender sempre”.

Eu e o Octavio refinamos esses cinco pontos depois de 
muito debate e discussão de detalhes. Com base neles, cria-
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mos nossa própria cartilha com a ajuda dos magníficos Rafa 
e Camila, que escreveram um livro incrível também sobre 
corretagem, assim vamos transmitindo o conhecimento para 
todo o time. E os resultados têm aparecido. Agora, corretores 
recém-chegados, ainda em fase de estágio, já ajudaram a 
equipe a fechar várias vendas em poucos meses, o que é um 
resultado estrondoso.

É o caso da Karen. Arquiteta formada, ela chegou à Refú-
gios Urbanos com pouco conhecimento sobre o processo de 
venda de imóveis. Mas assimilou tão bem todas as etapas do 
treinamento que hoje consegue transmitir muita confiança 
aos clientes em cada fase dos cinco pontos cardeais. E, em 
poucos meses de trabalho, ela nos ajudou a fechar várias 
vendas. É um feito enorme, especialmente para um profis-
sional iniciante. E eu, como supervisor encarregado, fico 
extremamente orgulhoso desses progressos. 

Boa parte do resultado é mérito dela, que mostrou um 
enorme talento para estabelecer relações. No mais virou nos-
sa sócia nesse início de 2022, uma vez que como já falamos 
aqui nesse livro, gostamos de premiar o mérito de quem sua 
nossa camisa em campo.

Relacionamento = Prosperidade = Abundância 
= Felicidade
Para se dar bem em qualquer atividade relativa a serviços, 
você deve amar se relacionar com pessoas. Quanto você deve 
amar esse lado do trabalho? Bom, eu diria que tanto quanto 
eu amo a cor laranja. E a Karen tem esse dom, ela gosta de 
verdade do outro e faz tudo para ajudá-lo profissionalmente 
a chegar à melhor solução. 
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Quando a entrevistamos, percebemos que ela tinha po-
tencial, mas não estávamos 100% convencidos, porque ela se 
mostrava muito tímida, um pouco introvertida. Aos poucos, 
ela foi desabrochando de uma maneira que surpreendeu a 
todos. Hoje, já não sei mais imaginar uma Refúgios Urbanos 
sem a gargalhada da Karen nos contagiando ou sem a energia 
da Ana Karina (outro talento do qual irei falar daqui a pouco). 
Cada um da equipe tem seu Jeito Laranja de ser, mas todos 
são abundantes e prezam relacionamentos sinceros.

Todos os clientes que entraram em contato com a Karen 
falam dela com carinho e admiração. Os clientes que chega-
ram até mim depois de terem tido contato com ela já estão 
muito tranquilos, cientes de todas as etapas do processo e 
certos de que faremos o melhor para todas as partes.

Você pode não saber tudo sobre o negócio no início, mas      
se você sabe e se interessa por tudo sobre as pessoas, seus 
créditos e chances de ser bem-sucedido desde cedo serão 
bem maiores. 

Explicar à Karen todas as etapas da venda de um imóvel 
foi fundamental, mas não seria suficiente se ela não tivesse 
assimilado todos os conhecimentos e aproveitado todas as 
oportunidades. Ela é muito curiosa, sedenta por conhecimen-
to, tem iniciativa e corre atrás por conta própria. E isso faz 
diferença. Ela é uma prova de que, quando alguém aproveita 
uma oportunidade trabalhando duro, o talento floresce e a 
“sorte” aumenta.

Apenas esse conhecimento técnico dos cinco pontos car-
deais não é suficiente para garantir que o corretor feche 
um bom número de vendas. Um corretor nunca vai poder 
parar de estudar, porque os temas que precisa conhecer são 
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muitos e mudam constantemente. E é importante ter um 
nível de conhecimento que lhe permita manter um diálogo 
amigável, eficiente e interessante. Para tanto, além de seu 
idioma expert, você deve falar a língua do cliente. 

Outro dia, por exemplo, reconheci uma cadeira do Per-
cival Lafer na casa de um cliente e tivemos um longo papo 
sobre design brasileiro. Entendem como é amplo o cenário?

A boa captação, o bom atendimento e a boa negociação 
normalmente levam a uma boa venda, mas tudo tem que 
ser temperado com estudo diário. Se apareceu um processo 
trabalhista, é preciso saber tudo a respeito antes de comu-
nicar ao cliente, já informando se o processo atrapalha a 
negociação ou não. É muito diferente do que apenas dizer 
“olha, apareceu um processo trabalhista”. Fim. Se fizer assim, 
é grande a chance de perder a venda. 

Leve os problemas junto com as soluções ou com o en-
cerramento do negócio, caso seja inviável. Não se esqueça 
de que é você e a imobiliária que estão fornecendo o serviço, 
então, as “buchas” não podem ser jogadas para o cliente. 

Você pode até vender de “qualquer jeito”, mas o cliente 
vai ficar insatisfeito e não irá recontratá-lo nem falar bem 
de você por aí. Essa é uma profissão que, feita com zelo e 
profissionalismo, nos faz sempre ganhar amigos, indepen-
dentemente de ter concretizado uma venda ou não. Como 
corretor, conhece-se muitas pessoas. E se um profissional se 
interessar verdadeiramente por elas, vendendo ou não, nor-
malmente aquelas pessoas se tornarão suas amigas. Mesmo 
sendo um negócio, a venda de um imóvel não é uma transação 
clássica, como ir ao mercado. Há um outro tipo de relação, 
em que a pessoa fala com você sobre a vida dela.
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Por último, não se esqueça:
torne-se inesquecível!
Inesquecível, sim. Já pensou em como seria legal o seu cliente 
te considerar um profissional fora da norma? Tão extraordi-
nário a ponto de ele se lembrar de você a cada vez que pensar 
num amigo que precisa vender ou comprar um imóvel? Seria 
incrível e é possível, mas para ser extraordinário, você tem 
que ir além do senso comum. 

Nesse caso temos dois pontos, primeiramente o processo 
de busca e finalização da compra. 

As pessoas não gostam de ser vistas como um cifrão, mas 
adoram fazer compras e coisas legais com amigos, ou com 
alguém que gostem e tenham sinergia. Mas sobretudo, que 
torne o todo prazeroso e quiçá extraordinário (que nada mais 
é do que fora do padrão).

Em segundo lugar, o pós-venda que também deve ser 
encarado da mesma forma. Qual seria a melhor forma de 
surpreender seus clientes e realizar o atendimento de maneira 
excepcional? Qual o Jeito Laranja deles lembrarem de você? 
Minha resposta é simples: apenas seja você, mas cuide deles 
com sinceridade e para além do que é “esperado”! 

Vamos ver alguns de meus casos: 
Certa vez, fiz a captação de uma cliente que disse: “Estou 

me separando e preciso vender meu apartamento”. Pense 
como é a captação de um apê de uma cliente que está se sepa-
rando. Tem muita emoção envolvida. Em 95% do tempo, ela 
falou sobre a separação e o momento que estava passando e 
em 5% falou sobre o imóvel. E tudo bem, às vezes a captação 
do imóvel pode ficar em segundo plano. 

No final, vendemos o apartamento. Quando isso ocorreu, 
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escrevi um pequeno bilhetinho à mão dizendo que estava 
muito feliz por ter participado daquele momento, por ter 
ajudado nessa transição que, por mais que fosse difícil, era 
necessária e importante para ela poder seguir em frente. 
Somos amigos até hoje! 

Tenho clientes para os quais não vendi nada, mas que 
ajudei com conselhos e disponibilidade e que, por isso, têm 
alta consideração pela Refúgios Urbanos e por mim. Doe-se. 
O resultado pode ser inacreditável! 

Outro exemplo é o da revisora deste livro, que também 
foi cliente. Vendeu seu apartamento conosco e hoje é nossa 
amiga, somos clientes dela. Ela foi indicada por outra cliente 
que também ajudamos comercialmente e que também hoje é 
nossa amiga. Entende qual é o círculo virtuoso da abundância 
da vida? Este é o Jeito Laranja! 

E quando você se interessa verdadeiramente pelo outro, 
às vezes descobre que a pessoa é revisora e que ela cuida 
para deixar seu livro redondinho, sem erros de português 
do italiano transplantado no Brasil!

Dicas para melhorar seus relacionamentos e, 
consequentemente, sua vida
É muito mais fácil se aproximar das pessoas se você tem 
boas intenções e interesse real. Nesse sentido, essa erudição 
e capacidade de ouvir fazem toda a diferença. É por isso que 
presenteio todos os meus associados com o livro “Como 
Fazer Amigos e Influenciar Pessoas”, de Dale Carnegie, que 
considero uma obra maravilhosa, porque trata de como 
trabalhar a intenção sincera de fazer amigos. Aproximar-se 
de alguém, de verdade, só funciona se for com sinceridade, 
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do contrário, as máscaras podem até demorar um tempo, 
mas caem. Sempre que falo desse livro, as pessoas torcem 
o nariz, mas colocando em prática os conselhos básicos e 
simples que ele dá, meus pensamentos mudaram e minha 
vida tornou-se mais prazerosa. Carnegie dá cinco dicas para 
iniciar as mudanças. Colocá-las em prática me ajudou a 
obter mais negócios e melhores resultados. E por isso vou 
compartilhá-las aqui.

1. Chame as pessoas pelo nome

Um dos primeiros ensinamentos do livro é chamar as 
pessoas pelo nome. O nosso nome é a primeira coisa que 
nos dão e é importante na construção da nossa identidade. 
No dia a dia, nos relacionamos com muitas pessoas e é im-
portante chamar todos pelo nome, inclusive aqueles com os 
quais não teremos ganhos ou relacionamentos comerciais. 

2. Sorria

Outro conselho de Carnegie é sorrir. Mas tem que ser 
genuíno. Sorrir estimula o cérebro a liberar endorfina e se-
rotonina, substâncias responsáveis pela sensação de prazer 
e felicidade. Se for para acordar de manhã e viver, que seja 
com bom humor! As pessoas gostam mais de quem sorri e 
leva a vida com alegria. Rindo, vivemos melhor. 

Há dias em que não temos vontade ou capacidade de 
sorrir, mas, mesmo estressados e com nossos dissabores, 
devemos tentar manter uma energia boa no trabalho, prin-
cipalmente, se for atender o público. No meu caso, se preciso 
fazer uma visita num dia em que não consigo sorrir, prefiro 
desmarcar. O desapontamento do cliente com o adiamento 
da visita será menor do que com um atendimento ruim, de 
cara fechada. 
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3. Seja um bom ouvinte, incentive os outros a falarem 

de si mesmos

Ouça com atenção. Isso vale não só para os vendedores, 
mas para qualquer pessoa. Escute sempre mais do que fala. 
Todos gostam de falar de si mesmos, tanto que a palavra 
mais dita no mundo é “eu”. 

Para um intermediário, escutar é vital. Conseguimos 
extrair muitos inputs se estivermos interessados, escutando 
com real interesse os anseios do cliente. Escute e promova 
uma conversa focada, demonstre apreciação pelos diálogos. 
Quando são ouvidas com atenção, as pessoas apreciam o 
interlocutor. 

Mas o interesse precisa ser sincero. Ou há o interesse 
verdadeiro pelas pessoas ou não há. Isso não se ensina. É     
melhor não se dedicar ao atendimento ao cliente se você não 
curte as histórias dos seres humanos à sua volta.

4. Não critique, não condene e não se queixe 

Independentemente do bem que posso ter feito a uma 
pessoa, tenho convicção de que, se um dia a critiquei, a lem-
brança mais forte que restou é a mágoa e o ressentimento 
que essa crítica causou. Uma opinião desfavorável tem um 
grande poder de destruição, e quem a recebe, muitas vezes, 
não consegue raciocinar. Fecha-se na defensiva e prepara-se 
para a guerra. 

Dito isso, há críticas que são levianas e só servem para 
magoar, mas outras podem ser construtivas e é importante 
saber distinguir. Mesmo assim, tente sempre incentivar, 
sem condenar e sem se queixar. Um dia, você pode estar 
do outro lado. 

5. A melhor maneira de vencer uma discussão é evitá-la
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Buda dizia: “Ódio nunca termina por ódio, mas por amor”. 
Um mal-entendido nunca termina pela discussão, mas pela 
diplomacia, conciliação e por um desejo empático de com-
preender o ponto de vista da outra pessoa.

A grande lição que o livro de Dale Carnegie me propor-
cionou foi a de olhar para o problema sem focar nele, mas 
na sua solução, evitando conflitos. Como quase todo mundo, 
estava acostumado a resolver conflitos discutindo, brigando, 
sem resolvê-los. 

O importante não é ter razão, mas sim ter paz e resultado. 
Não adianta ter razão e um monte de guerras declaradas. 
Conflitos tiram nossa paz interior e a capacidade de produ-
zir resultados. O ideal é eliminar todos os conflitos, mas, 
se sozinho não consegue, procure ajuda, uma terapia, um 
coach que auxilie você a descobrir por que você arruma briga 
com todo mundo, por que só consegue atuar dessa maneira.

Apliquei esses cinco princípios em minha vida e foi uma 
grande mudança. Foi o início da minha volta por cima que 
se potencializaria pelo Jeito Laranja e iniciaria meus ciclos 
de abundância. 

Em 2018, nosso associado Rafael Santos nos falou de 
um curso sobre Dale Carnegie. Adepto da leitura de seus 
textos, fui conhecer mais de perto, e acabamos, eu e Octavio, 
fazendo o curso. Empenhamos 12 noites de quintas-feiras 
para praticar ainda mais profundamente aqueles princípios 
e levamos o curso para dentro da Refúgios Urbanos. 

Replicamos para nossos associados os conhecimentos 
adquiridos por lá. Posso dizer que vidas mudaram, mágoas 
abriram espaço para sorrisos, lágrimas jorraram e laços 
fortíssimos se formaram. Alguns associados reverteram 
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comportamentos difíceis com familiares, outros consegui-
ram superar momentos de perda e angústia. Devo muito a 
essa equipe e, com eles, aprendo todos os dias, assim como 
devo muito ao Dale Carnegie, que inspirou, junto com tantos 
outros mestres e leituras, meu Jeito Laranja de ser na vida.  

Acredite, a vida é um dom maravilhoso e pode sim ser 
próspera. Acredite, o universo pode conspirar para o seu bem 
e você pode conspirar para o bem do universo. Eu sempre 
falo para a equipe que o grande segredo da corretagem é o 
relacionamento. Se você tivesse que resumir em uma pala-
vra a venda de imóveis, trata-se de relacionamentos. Se 
houver uma boa captação e uma boa relação com as pessoas, 
a venda será consequência.

Muitas vezes, a amizade chega antes da venda. Uma das 
vendas que fiz foi a de um predinho por indicação de um 
amigo. Nós já nos conhecíamos há um tempo, ele é um agi-
tador cultural de respeito. E depois de dois anos que nos 
conhecíamos, eu vendi um imóvel a um conhecido dele. 
Nosso relacionamento não nasceu do interesse em fazer 
negócio, mas da comunhão de interesses pela cidade e seu 
patrimônio. A consequência do relacionamento verdadeiro 
foi também fazer algum negócio. 

Veja as pessoas como cifrões e você terá poucos amigos 
e também fará poucos negócios. 

Veja as pessoas como corações e você terá muitos amigos 
e, se fizer negócios, será o bônus, pois você já levou o prêmio, 
que são as pessoas a sua volta.  

Sou muito mais feliz tendo esses amigos e fazendo negó-
cios com eles do que simplesmente pensando em negócios, 
contratos, dia a dia, etc. A questão é, de novo, se interessar 
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verdadeiramente pelas pessoas. O atendimento e a venda 
acontecem quando você tem um interesse de resolver um 
problema de verdade e não somente ganhar uma comissão. 

As amizades e os relacionamentos permeiam um pouco 
o meu jeito de fazer as coisas. 

Minha sócia Camila chegou de presente de outra amizade 
desinteressada. Vou contar como foi. 

Conheci a Fernanda Craveiro por intermédio da Vanessa 
Kraml. Vanessa é uma restauradora incrível, apaixonada 
por patrimônio, seguidora do Projeto Prédios de São Paulo, 
sobre o qual falarei adiante, e hoje uma grande amiga que 
ajudamos a publicar a versão impressa da Revista Restauro, 
sua criação (vale conferir http://web.revistarestauro.com.br). 

Na inauguração do novo escritório da Refúgios Urbanos, 
ela me deu um ornamento recriado por ela para a decoração 
de uma casa tombada que ela mesma restaurou. Pode tanto 
afeto? 

Mas, antes que eu me perca, Vanessa me apresentou à 
Fernanda, também arquiteta especialista em restauro, tam-
bém apaixonada pela cidade. Fomos trocando figurinhas, 
até que um dia a Fê me conta da dissertação de mestrado 
que fez sobre o Centro de São Paulo, escolhendo como tema 
central a Pedra Fingida, que nada mais é do que a massa 
cimentícia com a qual foram feitas as fachadas da maioria 
dos primeiros prédios do triângulo histórico da cidade. Eu 
me apaixonei por aquele texto que, por mais que fosse em 
parte técnico, contava uma história linda de como um mate-
rial tinha contribuído para pôr os alicerces da maior cidade 
da América Latina. Comprei a ideia, literalmente, e ofereci 
a ela de sermos os editores da publicação. Lançamos a obra 
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“Pedra Fingida: Protagonista Invisível do Centro de São 
Paulo” em 2017, no Museu da Casa Brasileira (MCB), com a 
presença de amigos, clientes e arquitetos. Por fim, o livro foi 
utilizado no pedido de tombamento da Pedra Fingida como 
Patrimônio Histórico do Estado de São Paulo. 

Tudo isso pra dizer que não tínhamos nenhum, nenhum, 
nenhum, nenhum interesse econômico nessas amizades e 
que, de uma, nasceram outras. A Fernanda me indicou a 
Camila Raghi, também arquiteta, para ingressar na equipe 
de corretores da Refúgios Urbanos. No final deste livro, vocês 
saberão um pouco mais sobre como a Camila virou minha 
sócia, por hora, fica o conselho: vivam com a abundância do 
Jeito Laranja e suas vidas serão abundantes! Confiem em 
mim, pois ganhei amigos, sócios e construí tudo o que tenho 
com o Jeito Laranja de fazer acontecer. 

Talvez por isso, na Refúgios Urbanos, nosso trabalho vai 
muito além da assinatura do contrato de compra e venda. 
Queremos e nos esforçamos para tornar a experiência dos 
clientes inesquecível. Para isso, um bom atendimento pós-
-venda é imprescindível.

Já houve até um caso em que compramos uma geladei-
ra para satisfazer os clientes. Durante a visita ao imóvel, o 
casal adorou a adega climatizada do vendedor e, durante a 
negociação, demonstrou interesse em ficar com ela. O dono 
do imóvel quis cobrar um valor de lojista pelo equipamento, 
e o casal não aceitou a proposta. Acabei decidindo cortar 
da nossa comissão a compra da adeguinha com o proprie-
tário, um belo presente. O gesto é muito mais que ceder a 
um capricho, é querer ver o sorriso dos clientes. São gestos 
que podem custar ou não dinheiro, mas que precisam ser 
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sinceros e genuínos. 
O que se perde hoje plantando se ganha amanhã colhendo! 

Neste caso, entregamos a chave e, quando o casal chegou 
ao apartamento, se deparou com a adega e até pensou que 
o antigo proprietário a tivesse esquecido na mudança. Mas 
havia um bilhetinho na porta, explicando nosso prazer em 
vê-los 100% e não 99% satisfeitos. Eles agradeceram e, com 
certeza, não vão se esquecer do nosso gesto. 

Em outro caso, um cliente comprou um apartamento e 
depois da compra descobriu um problema no aquecedor 
de água do imóvel. Decidimos ajudar no conserto. Foi uma 
situação em que poderíamos ter dito: “Não temos como 
ajudar, infelizmente, está fora do nosso alcance”. Mas op-
tamos por não deixar o cliente na mão, pois tínhamos todas 
as ferramentas para resolver. No final, o técnico indicado 
consertou o problema na primeira visita. Essa atenção a 
mais não significa sempre um investimento. Às vezes, como 
no caso do aquecedor, é apenas um “gasto” de tempo e uma 
indicação que pode fazer a diferença. Às vezes, realmente 
não temos como ajudar, nem sempre somos perfeitos, mas 
sempre tentamos. 

Em um outro caso, vendemos um apartamento de 2 mi-
lhões de reais e, antes de entregar a chave aos novos proprie-
tários, deixamos no imóvel um vasinho de manjericão com 
um cartão desejando felicidades na nova casa. Escolhemos 
o manjericão porque sabíamos que a cliente gostava de co-
zinhar e que tinha escolhido o apartamento por causa da 
cozinha aberta e ampla para receber os amigos. A cliente 
ficou superfeliz com o pequeno gesto. São coisas miúdas, que 
custam pouco, mas que demonstram o interesse verdadeiro. 
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Também vendemos um apartamento a uma cliente que 
estava em tratamento de um câncer. Durante todo processo, 
tivemos o maior cuidado com ela e tentamos poupá-la ao 
máximo de idas e vindas, pois sabíamos que ela tinha que 
fazer tratamentos desgastantes. Na hora de assinar o docu-
mento de compra, fomos até a casa dela com o escrevente 
para que não precisasse ir até o cartório. Que esforço nos 
exigiu isso? Apenas o de pensar no Jeito Laranja de fazer. 
Já deixei cervejas especiais na geladeira de um cliente que 
amava “um malte”, assim como já deixei champanhe, taças 
de cristal e guloseimas para um jovem casal que tinha um 
estilo mais efervescente. A cada um, seu jeito. Não existe uma 
fórmula nem um brinde padronizado, existe uma abordagem. 
De novo, o Jeito Laranja. 

E, no final, levamos flores com votos de saúde e felicidade 
na nova casa. Pouco tempo depois, ela nos mandou uma 
mensagem dizendo que estava feliz no novo apartamento e 
que já sentia as energias renovadas pelo novo lar, onde ela 
poderia passar com mais força pelo momento de cura. Você 
pode perceber pelos relatos que não são grandes atitudes 
nem investimentos. São pequenos cuidados e um esforço 
de fazer a coisa da melhor maneira possível.

Certa vez, eu fui ao cartório resolver um problema que 
não era da minha competência. Só que o cliente estava na 
Venezuela e sua esposa estava grávida de oito meses. Eu 
não iria mandá-la grávida para o cartório. Eu chamei um 
motoboy para pegar o recibo com ela e retirei o documento 
no cartório. Eu poderia falar para o cliente se virar, contratar 
alguém, pois aquilo não era uma minha responsabilidade 
direta. Mas você não precisa ser essa pessoa mesquinha 
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que se mede por responsabilidades diretas. O melhor é ser 
generoso. A vida devolve o que você dá a ela. A escolha do 
que dar é sua. ;) 

Com o Jeito Laranja nos tornamos inesquecíveis.
O que venho aprendendo nesses anos todos é que, se 

não fizer uma coisa porque vai custar 50 reais a mais, fica-
mos sempre contando moedinha e não pensando de forma 
maior. Os 50 reais que eu investi no motoboy hoje podem 
se tornar uma indicação amanhã ou, simplesmente, me 
valer a satisfação de ver o cliente feliz. Já estou no lucro, 
independentemente dos resultados futuros. 

Naquele caso específico a Mariana, gostou tanto do “Rolê” 
que pediu para se tornar uma de nossas corretoras e integra 
hoje nossa equipe! Tá vendo como de uma gentileza podem 
nascer coisas legais? Seja Legal! 

Na hora em que eu faço, faço porque acho que é a melhor 
coisa a ser feita. Mas, depois, sempre me dou conta de que 
todas as nossas ações voltam. E, normalmente, mais do que 
em dobro. Se eu não prezar pelos meus relacionamentos, eu 
estou queimando o meu campo, em vez de semeá-lo.

Acredite, vale pagar os 6%
Há quem considere os 6% da comissão de um corretor um 
valor elevado. Mas eu garanto que é melhor pagar 6% de 
comissão do que fazer um mau negócio. O custo pode ser 
bem mais alto. E não sou eu que digo, são os nossos clientes 
satisfeitos. 

“Ah, tá bom, Matteo, fácil escrever isso no papel. Papel 
aceita tudo e este é o seu livro”. Então digo a vocês que não 
é raro um cliente não achar na nossa carteira o produto e, 



221

eventualmente, comprar com outra imobiliária, mas pedir 
nossa consultoria na hora da decisão final. Quando isso 
acontece, afundo o pé no acelerador, pois entendo que a 
estrada que escolhemos está certa. 

Sem corretor, às vezes, o cliente não consegue fazer a 
venda pelo preço certo; outras vezes, vende pelo preço certo, 
mas não consegue receber no prazo, porque não tem o olhar 
clínico para saber o que pode dar problema e como o negócio 
deve ser feito para a plena satisfação de todos. E aí, lá na 
frente, você perdeu, no mínimo, tempo para vender o imóvel. 

E, na ponta do lápis, perder tempo e errar na estratégia 
podem representar muito mais do que 6% de comissão.

O conhecimento de mercado que vem junto com o bom 
corretor é primordial. Há detalhes que são muito claros para 
nós que trabalhamos no ramo e não são nada claros para 
quem vende um ou dois imóveis na vida.

Acho que, no Brasil, a profissão de corretor ainda não 
é vista, via de regra, como a de um consultor, mas você ter 
uma pessoa que te explique como e o porquê de toda a es-
tratégia e os passos para vender (ou comprar) o um imóvel 
é fundamental. Especialmente em um país onde a inflação 
oscila muito e a taxa de juros é muito alta, vender um imóvel 
mais rápido significa ganhar dinheiro.

P.S.: Não uso a palavra consultor neste livro simplesmen-
te para fugir da palavra corretor. Sou louco por palavras e 
acredito que está implícito no trabalho do consultor a própria 
consulta, como a do médico, e que nós, corretores, devemos 
sim fazer nossos diagnósticos. Assim faz um bom profissional, 
oferece uma consulta aos clientes que vão até ele.

Da mesma forma como acontece com os médicos, há 
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quem siga os conselhos e quem procure outro médico. Mas 
tenha muito orgulho da sua profissão e se posicione sempre. 
Não existem profissões da série A ou da série B, a menos que 
você não deixe o cliente definir o seu lugar. Seja o dono da 
bola e atue para jogar na Liga dos Campeões.

Dividindo a comissão ou 
multiplicando seus ganhos?
Entre os corretores da Refúgios Urbanos há um consenso em 
relação à colaboração para realizar mais vendas. A divisão 
da comissão é o último dos problemas a ser resolvido, pois 
sabemos que todos vão se comportar com honestidade e 
transparência, uma vez realizada a venda e bem atendido o 
cliente. Esta sim, é a nossa primeira preocupação. 

Em 2019, durante uma venda, um dos corretores saiu de 
férias e o outro fez o atendimento na maior boa vontade. A 
comissão da venda efetuada foi dividida, mas não precisou 
de nenhuma intervenção de nossa parte para salientar isso. 
Precisa explicar axioma? Não, né?  

O corretor que pede a parceria do colega tem a consciência 
de que sozinho poderia não conseguir fechar aquela venda, 
então, ao dividir a comissão, ele não está perdendo metade 
do valor, está ganhando metade de uma comissão que pode-
ria não existir. Cada um está aproveitando a parceria com o 
outro para chegar ao objetivo final que é atender os clientes 
e fechar a transação. Todos acreditam que é melhor ganhar 
50% de algo do que 100% de nada.

Se não quiser fazer pelo Jeito Laranja, faça por inteli-
gência financeira, experimente e depois verá que não será 
possível voltar atrás. 
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“Ah, Matteo, mas falar dos outros dividindo comissão é 
fácil, né?” 

Então vamos falar de mim. Não tenho mais dedos sufi-
cientes nos pés e nas mãos para enumerar quantas vendas 
já fechei dividindo minha comissão como corretor com o 
Octavio ou com algum outro corretor na Refúgios Urbanos 
enquanto ainda exercia. Vivi um caso que exemplifica bem o 
que estou dizendo. Eu estava com um cliente, tínhamos aca-
bado de vender o apartamento dele e tínhamos uma semana 
para ajudá-lo a comprar outro. Saímos desesperadamente 
fazendo um monte de visitas. Na pressa, aconteceu de eu 
não conhecer alguns apartamentos, que é algo que não pode 
acontecer no dia a dia do corretor. O corretor tem que conhe-
cer todos os apartamentos, inclusive para evitar uma visita 
desnecessária em um imóvel que não se enquadra no desejo 
do comprador. Em duas visitas em que eu não conhecia os 
apartamentos, pedi a assessoria do Octavio, que já conhecia 
os imóveis. Dito e feito. A gente vendeu justamente um dos 
apartamentos que ele apresentou.

Entre os pontos que garantiram a venda daquele imóvel, 
está o fato de que Octavio já conhecia o funcionário da por-
taria – o que nos ajudou a entrar mais rápido no prédio -, 
sabia tudo sobre o apartamento, tinha todas as informações 
sobre a documentação e o condomínio. Ao contrário de mim, 
que não saberia responder de bate-pronto todas as perguntas 
feitas pelo cliente. 

Quando chegou a proposta, o Octavio já tinha conversado 
muito com o proprietário, então, para ele, foi como ligar para 
um conhecido. Se eu tivesse que tratar daquela proposta 
sozinho, teria que ligar, conhecer o cliente e talvez marcar 
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uma reunião presencial para apresentar a proposta e, ainda 

assim, correr o risco de não conseguir negociar com fluidez. 

Ou seja, todo o processo poderia ser mais longo e difícil. 

Tudo foi muito mais simples, porque eu fiz a venda com o 

Octavio, que já tinha feito esse trabalho todo. 

Neste caso, dá para dizer que eu perdi 50% da minha 

comissão? Claro que não. Eu ganhei 50% da minha comis-

são porque consegui fazer uma colaboração bem-sucedida 

e dividir nosso trabalho e êxito. É esse tipo de pensamento 

que me faz acreditar que, além de mais prazeroso, colaborar 

também garante mais resultado. A colaboração vale toda vez 

que você consegue excelência, sem colocar ninguém contra 

ninguém. 

Acredito tanto no trabalho do intermediador que já acon-

teceu de eu mesmo comprar apartamento e pedir para o 

Octavio ser meu corretor. Assim como agora estou vendendo 

meu apartamento na Bela Vista e a Karen é quem me atenderá 

nas vestes de cliente da Refúgios Urbanos. 

“Ué, mas como assim, você é dono, corretor experiente, 

vai deixar outro vender seu imóvel?”

Sim, e vou pagar corretagem para a Refúgios Urbanos 

também. Assim como o Octavio e Rafa já venderam seus 

apartamentos conosco! (Risos.)

A colaboração e o respeito pelo profissionalismo de cada 

um, para além dos vínculos de amizade, devem pautar o 

entendimento de que não estamos sendo “bons meninos” 

ou fazendo uma “boa ação”. Estamos vivendo segundo os 

nossos princípios e dando valor uns aos outros.
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Quando você acredita no que faz,
a coerência do Jeito Laranja é o único 

caminho de viver. A coerência vira hábito e 
pronto. Lembram? Como você faz qualquer 

coisa é como você faz tudo.

Moral da História? No final de um ano, se você tiver feito 
três vendas a mais do que faria sozinho, seu faturamento será 
maior. Quem “divide” a comissão faz a multiplicação 
dos pães e vai colocar mais dinheiro no bolso. 

Essa maneira de trabalhar é compartilhada por todos os 
associados da Refúgios Urbanos. Nunca tivemos nenhuma 
discussão em relação a isso. Pode ser que, com as dores do 
crescimento, algum problema surja. Mas até hoje estamos 
felizes com o Jeito Laranja, pensando sempre no bem do 
cliente, que produz o bem de todos. 

O Octavio tem uma teoria de que as pessoas que não 
concordam com a nossa maneira de pensar nem entram na 
empresa. E, se entram, saem rapidamente. Se o corretor não 
se enquadrar na nossa mentalidade, provavelmente ele não 
vai ficar na Refúgios. Eu acredito nisso também. “O que é 
picles vira picles”, diz ele.
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Capítulo 5
Vendedor? Agente de soluções e liquidez!
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Este capítulo quer pôr a lupa sobre o conceito de “bom 
atendimento” e entrar em detalhes sobre como o bom pro-
fissional deve sempre preparar suas atividades. Ao longo da 
leitura, ficará claro como as dicas são válidas para o corretor 
de imóveis, mas também aplicáveis em qualquer outra pro-
fissão que envolva o atendimento ao cliente. 

Costumo dizer que o processo de venda tradicional é de 
fato um show. E ele acontece no momento da visita, quando 
levamos um cliente para conhecer um imóvel. Quando falo 
show, não quero comparar a algo falso e inventado, uso a 
palavra show porque comparo este momento a um grande 
concerto de música ou a um balé, no qual todos os partici-
pantes ensaiam e sabem de cor cada nota musical e cada 
passo da coreografia. Pois é assim que um corretor tem que 
ir para uma visita. É preciso se preparar, saber cada detalhe 
do imóvel e dar seu show.

Acompanhar uma visita é como entrar em apneia: inspire 
fundo e vá. É um momento que exige muita concentração. 
Quem mergulha se prepara muito, e o mesmo vale para o 
corretor, que deve estar muito preparado para que tudo corra 
bem quando o cliente for conhecer um imóvel. É inadmissível 
que o corretor não saiba todos os detalhes. Por exemplo, se 
o aquecimento é a gás, se a água é dividida, qual é o valor do 
condomínio, a localização da vaga de garagem, e por aí vai. 

 
Cada “não sei” é um deslize. Entre um imóvel ótimo mal 

Capítulo 5
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apresentado e um imóvel mediano muito bem apresentado, 
é possível que o cliente opte pelo mediano. Isso porque as 
pessoas escolhem o lugar que traz a maior sensação de segu-
rança, e as respostas certeiras para cada uma das perguntas 
feitas criam essa sensação quase subliminar. A escolha final 
no processo de compra vem da primeira impressão, somada 
às informações obtidas. Se houver muitos pontos de interro-
gação, o cliente simplesmente deixa de considerar o imóvel.

Com a experiência dos anos como corretor, consegui iden-
tificar alguns cuidados que são cruciais para que uma visita 
se converta em venda. O primeiro deles é o cuidado com as 
palavras. É importante escolher as palavras certas sempre: 
ao falar ao telefone, ao escrever um e-mail e, principalmente, 
durante uma visita. As palavras são importantes, e o jeito 
como são colocadas numa frase pode ser a diferença entre 
vender e não vender. 

Não se trata de tentar convencer na base da conversa, usar 
isso para confundir ou enrolar o cliente. Muito longe disso. 
No entanto, o corretor deve saber escolher as palavras e fazer 
as perguntas certas para conhecer seu cliente. Acontece de o 
imóvel ser sensacional e estar no preço certo, tudo perfeito, 
e uma palavra fora do lugar, uma brincadeira que não deu 
certo, uma resposta errada que deixou o cliente na dúvida 
fazer tudo ir por água abaixo.

Por isso, é preciso saber como apresentar o imóvel e 
ser profissional o suficiente para dar as respostas certas no 
momento correto. E, quando preciso, ser assessorado por 
outros profissionais que possam ajudá-lo nessa tarefa.

Minha sugestão aos corretores é que treinem sempre 
buscando se aprimorar. Pensem nas palavras e nas frases 
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que usam. Questionem-se: posso ser melhor? Cometi algum 
erro? Depois de cada experiência, se autoavaliem, peçam 
conselhos a profissionais mais experientes que podem lhe 
ajudar a reconhecer falhas e corrigir a trajetória.

Adoro o casal maravilha de Ana Karina e Stan, ela minha 
irmã de coração e sócia, ele meu grande amigo e corretor 
na RU também. Eles trocam mil bolas, quando no trabalho 
estão sempre se apoiando e averiguando juntos estratégias, 
e essa troca realmente potencializa muito o nível de desen-
volvimento profissional deles. Deve ser uma casualidade que 
o Stan se tornou um dos melhores corretores da Refúgios 
em pouco mais de um ano na ativa?!

Pergunte. Questione o cliente sobre os vários imóveis 
que ele visitou. Procure saber o que gostou e o que ele deseja 
num imóvel. E escute o que ele tem a dizer, para não ficar 
oferecendo um monte de opções sem sentido. Se, naquele 
momento, não houver nada na sua carteira que agrade ou 
que atenda às necessidades do cliente, guarde o contato e 
todas as informações sobre o imóvel desejado. Seja claro com 
o cliente, avise que manterá os contatos dele para voltar a 
procurá-lo quando encontrar um imóvel no perfil desejado. 

Sabe aquela lei dos 80/20? Com certeza, no mundo da 
intermediação, 80% dos negócios vêm de 20% (ou menos) 
de clientes bem atendidos. E mais: você deve usá-los para 
criar seus anúncios e apresentações. 

Fale 80% do tempo dos pontos positivos e 20% dos pontos 
negativos, dando a eles a justa importância, evidenciando 
os pontos que façam o cliente imaginar como o bem-estar 
proporcionado pelo espaço irá agregar valor à sua vida, sem 
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fazer apenas um discurso de preço por metro quadrado.
Acontece assim: você está fazendo a visita, enumerou 

todos os pontos positivos e está tudo tão lindo e maravilhoso 
que o risco de você ser etiquetado com a fala “isso é papo 
de corretor” pode ser bem alto. Neste momento, seu cliente 
está se perguntando: “OK, esse cara deve estar querendo 
me vender gato por lebre”. É nesse momento que você deve 
falar também dos defeitos do imóvel, pois tudo tem porme-
nores, nenhum serviço ou produto é perfeito, mas pode ser 
a melhor opção possível. 

O importante é que você tenha feito o trabalho de casa 
e que aquele imóvel esteja posicionado, em termos de valo-
res, corretamente na prateleira, após a avaliação dos prós 
e contras. Pode ser legal também apresentar o problema 
junto com a solução: “O único defeito desse imóvel é não ter 
lavabo, mas tem um banheiro de serviço exatamente aqui 
e é muito fácil revertê-lo com uma pequena reforma, sem 
gastar muito dinheiro e obtendo um ótimo resultado final”. 
A ideia está corretamente vendida. 

O Octavio, meu sócio, tinha em mãos um apartamento 
maravilhoso em Higienópolis. Só não era perfeito porque a 
janela da suíte principal era voltada para um imenso paredão. 
Com toda sua competência para fazer a apresentação, durante 
a visita, o argumento que ele usou para relativizar a vista do 
quarto, foi valorizar a privacidade do casal dentro do cômodo, 
mesmo com as janelas abertas. Em nenhum momento, ele 
escondeu o problema, mas logo de cara já deixou claro que 
a característica que poderia ser encarada como um defeito, 
também poderia ser uma vantagem.

Para ter esse tipo de resposta, vá conhecer o imóvel antes 
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de apresentá-lo. Saiba tudo sobre o que você irá vender. Se 
chegar junto com o cliente, ou pior, atrasado, já quebrou o 
clima e pode ter perdido a venda. Conheça todos os pontos 
positivos e negativos do imóvel e do bairro. É imprescindível 
para o corretor visitar a região em horários e dias diferentes 
para ter uma real ideia de como seria morar ali. É preciso 
saber tudo sobre as imediações, como a localização de escolas, 
padarias, cafés, feiras livres, bancas de jornais... e também 
conhecer os problemas da região, assim conseguirá antecipar 
todas as possíveis respostas para o candidato a comprador. 

Além disso, há algumas dicas de comportamento que 
seguimos à risca e que compartilho a seguir.

Ao encontrar seu cliente, aperte sua mão, se for 
homem, e dê um beijinho na bochecha, se for mu-
lher, após o aperto de mãos (Desde que os tempos 
pandêmicos permitam! Óbvio). 

Ao cumprimentar a pessoa, sorria e crie imediatamente 
contato visual. De igual para igual. Treine para encontrar um 
caminho do meio entre o formalismo rígido e a informalidade, 
que também não é positiva, especialmente nos primeiros 
encontros. Intimidade e amizade são construídas com tempo 
e são reguladas pelo cliente. Ele deve expor o quanto quer se 
aproximar de você, por isso deixe-o sempre à vontade, pois 
a pessoa com quem você está negociando merece, antes de 
mais nada, respeito, sempre.

Seja positivo e vibrante. As pessoas gostam de boa 
energia, mas adapte o nível de proatividade ao momento. Por 
exemplo, o cliente viu o apartamento e você percebeu que ele 
não gostou. A visita foi breve e tensa, pois suas expectativas 
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foram traídas. Faça uma brincadeira, se couber, para aliviar 
a tensão e pergunte o porquê de ele não ter gostado. Uma 
vez entendidas as ressalvas, sugira um imóvel que tenha 
sinergia com o perfil atualizado. Se o cliente tiver tempo e 
disposição, vale tentar uma visita de imediato. Deixe que seu 
carisma convença-o a segui-lo, como se você tivesse a flauta 
mágica nas mãos. Se não tiver o ás na manga, pergunte quais 
foram as ressalvas e tente se conectar com os desejos dele. 

Controle a conversa. Interesse-se pelos clientes e pelo 
que eles têm a dizer, mas faça perguntas objetivando obter 
as informações de que precisa para atendê-los da melhor 
forma possível. Mostre entusiasmo e disposição para dar 
todas as informações e, ao mesmo tempo, animar o cliente. 
Os números são sempre a última etapa da venda. O cliente 
irá sondá-los de cara, vire a atenção para o imóvel e concen-
tre-se no cliente. Explique que isso será um segundo passo. 
Os valores são relativamente importantes. O mais relevante 
é o interesse pelo cliente e a empatia. Um corretor, parceiro 
de incorporação de terrenos, estava na disputa com outra 
incorporadora por uma vila com cinco casas no Itaim Bibi. 
Nas casas, moravam senhoras de origem mexicana. Uma das 
incorporadoras foi lá propor a compra do terreno e levou 
folders, fez uma exibição com projetor e apresentou um 
monte de números e planilhas às senhoras. 

O meu conhecido fez diferente. Visitou-as por dois ou 
três meses e, durante as visitas, assistia à novela com elas, 
conversava, comia pipoca, levava bolo, enfim, criou um re-
lacionamento. Ele sabia que, antes de mais nada, precisava 
criar um elo. Dito e feito, eles só falaram de números uma 
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vez, quando fecharam o negócio. Isso só foi possível porque 
elas confiaram nele. Ele entendeu que precisava primeiro 
conhecê-las, para um dia apresentar uma oferta que fosse 
recebida como justa e confiável. E foi essa a sensação que 
ele transmitiu no tempo em que conviveram.

Antecipe o jogo. A maioria dos clientes que está come-
çando suas buscas sempre diz que precisa ver mais opções 
antes de decidir a compra. Fale antes: “Vocês precisam ver 
outros imóveis. Pensar em mais opções. Eu levo vocês”. 

Em vez de discutir, dê exemplos. Eu me dei mal várias 
vezes e, com os meus fracassos, fui aprendendo a melhor 
maneira de falar algo que vai contra aquilo que o cliente 
deseja, pensa ou quer. O melhor jeito de evitar rusgas ou 
divergências é apresentar exemplos de experiências anterio-
res. Nunca bata de frente ou queira ter razão. Argumentar é 
diferente de discutir. 

Por exemplo, se você sabe que há regras específicas para 
conseguir um financiamento, em vez de falar: “No finan-
ciamento, só dá para fazer desse jeito”, prefira contar uma 
história real, em que aquela regra foi aplicada. Se você apenas 
despejar a regra em cima do cliente, ele vai te responder: 
“Será? Vou verificar com meu gerente”. 

Se você fala: “Um cliente fez assim e não deu certo por 
causa disso ou daquilo. Confie em mim, porque eu já tenho 
experiências com essas situações específicas, então vamos 
por esse caminho”, é muito melhor do que ficar dizendo: 
“Faça assim porque eu entendo do assunto, siga as minhas 
regras”. Dessa forma, você cria um embate, uma discussão, 
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na qual alguém tem que vencer e, normalmente, esse alguém 
é o cliente, porque ele “está com a razão”. 

O Jeito Laranja é levar todos sorridentes para a linha 
de chegada. Ninguém precisa ter razão em relação a um 
fato específico, o importante é que as coisas possam fluir 
na direção certa. O que eu sempre falo para os corretores 
é que sintam, respirem, vejam a melhor maneira de chegar 
aonde querem, sem se importar com a autoria da ideia. O 
importante é chegar lá e não deixar a argumentação virar uma 
discussão. Até porque o intermediário não tem que discutir 
com o cliente. Se ele discutir, é porque perdeu a paciência e 
está deixando de ser profissional para levar as coisas para o 
lado pessoal. Neste caso, ele não está mais fazendo o papel 
de intermediário, já pulou para um dos lados.

É claro que é muito mais fácil para mim hoje, que tenho 
experiência, dar esse Norte aos corretores. Mas, lá atrás, já 
discuti com clientes, dizendo que eles estavam errados. Só 
que, se você disser à pessoa que ela está errada, ela pode 
até reconhecer que está, mas a relação vai ficar amarga. Ou, 
como acontece em 90% das vezes, ela não vai reconhecer 
que está errada e a venda pode desandar ou terminar de 
maneira tensa.

O corretor de imóveis é um intermediário. Muitas 
vezes, é preciso instruir o cliente, escutar atentamente o 
que ele diz que necessita e mostrar-lhe o que ele ainda não 
conhece ou não sabe que precisa. 

O corretor tem que ser um conselheiro e transmitir ao 
cliente seus conhecimentos e expertise de mercado, ajudando 
todos os envolvidos a chegar a uma boa solução. Seu papel 
é promover o equilíbrio nas negociações. Se as partes não 
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forem sensatas e assumirem a postura de um perder para o 
outro ganhar, as negociações não evoluem e a venda não sai.

O corretor tem que ser um facilitador do negócio e não 
jogar em nenhum time. Como já disse algumas páginas atrás, 
pense na posição de intermediário como a de um árbitro de 
um jogo de futebol. Quando o juiz apita muito, interferindo 
no jogo contra um time ou outro, o jogo fica travado e feio. 
Se o árbitro não aparece ou aparece pouco, sinalizando so-
mente os lances que demonstram uma falta clara, os jogos 
fluem melhor e são espetáculos lindos de se ver. 

O papel do intermediário é aparecer muito nos momentos 
adequados, importantes para assegurar que o negócio se 
realize de modo equilibrado, e não aparecer nos momentos 
em que não é necessário. O trabalho sempre será de consul-
toria, de aconselhar e ajudar a pensar nas reais vantagens da 
negociação e nos significados daquela operação. 

Aqui vai um alerta: o fato de não assumir um dos lados 
na negociação não significa que o profissional não deva 
ficar atento a possíveis exageros cometidos pelas partes. 
Um intermediário, como a própria palavra diz, deve ficar 
no meio. Nunca para lá nem para cá. Deve ter a isenção que 
esta posição demanda, para poder sinalizar as possíveis 
invasões de território que as partes venham a cometer. O 
intermediário deve promover o respeito entre os envolvidos 
e ser um agente de soluções e bom senso. 

Às vezes, quem está vendendo tem uma ou outra pen-
dência em seu próprio nome. 

Nosso papel é sempre o de promover os esclarecimentos 
e a resolução dos problemas para que não gerem dúvidas 
ao comprador. Ao mesmo tempo, devemos evitar que se 
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tornem pontos de ruptura ou alavancagem, prejudicando o 
vendedor. Há casos em que acabamos “defendendo” um dos 
lados, mas apenas para garantir o equilíbrio, como faz o juiz 
ao sinalizar uma falta ou um pênalti. Entre sim, na jogada, 
quando for necessário para evitar que uma das partes cometa 
infrações de jogo.

Quem vende ou compra um imóvel precisa ter em men-
te que, para uma negociação ser bem-sucedida, é preciso 
que todos abaixem um pouco a guarda. O bom corretor 
consegue promover esse espírito amigável, pois sabe bem 
o quão necessário é que as duas partes sejam flexíveis para 
entrar num acordo que seja reconhecido como bom para 
todos. Qualquer negociação tem de ser boa e harmônica 
para os envolvidos – cliente-vendedor, cliente-comprador, 
intermediários e fornecedores de serviços de apoio, como 
despachantes, cartórios, advogados, etc.

Foque no ponto de chegada! Um voo entre SP e NYC 
pode ter alguma turbulência, mas o importante é aterrissar 
no JFK e, às vezes, os clientes precisam ser lembrados disso 
quando se exaltam por causa de um detalhe menor. Traga 
novamente o foco no destino! 

Se todos estiverem com o sorriso no rosto, o Jeito Laranja 
estará funcionando. Mas lembre-se de que o Jeito Laranja não 
é apenas um resultado, é uma construção diária. É preciso 
pensar no bem de todos o tempo inteiro. 

O pior que pode acontecer é uma das partes sair com a 
sensação não necessariamente de que vendeu mal o seu imó-
vel, mas que vendeu para uma pessoa de quem não gostou. 
Não é prazeroso, acaba sendo um negócio sem “tesão”, que 
acaba virando só dinheiro.
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Organize as informações em uma planilha. Organiza-
ção é crucial para um corretor. Ele precisa saber de maneira 
precisa o que cada um dos clientes procura e se está captando 
os imóveis dentro do perfil desejado. Mas como fazer tudo 
isso confiando apenas na sua memória? No começo, talvez 
até seja possível, porque o corretor tem poucos clientes. Mas 
depois de 12 meses, quando já atendeu mais de 50 pessoas, 
fica impossível. Por isso, se o profissional não tiver uma 
planilha registrando cliente por cliente, com o nome dele e 
do cônjuge e o que eles estão procurando, não vai saber o 
que oferecer.

Por exemplo, se alguém procura apartamento de um dor-
mitório com uma vaga de garagem, coloque os dados de con-
tato daquele lead em uma planilha e, quando encontrar um 
imóvel com as características desejadas, volte a procurá-lo. 

Tenho clientes que sei que procuram somente por pré-
dios icônicos. Sempre que captamos um imóvel com charme 
histórico, esses clientes são ativados e vão às visitas com o 
maior prazer, como crianças em um parque de diversão. 
A única diferença é que essas “crianças” por vezes acabam 
decidindo morar em sua própria Disneylândia.

Não aborreça o cliente, leve-o para se divertir na sua 

atração favorita. Não deixe de lado também a intuição de 
vendedor. Se não tem um imóvel exatamente como o cliente 
quer, veja as opções semelhantes em sua carteira. Em 2018, 
vendemos um apartamento de 180 m² no Baixo Augusta 
para duas clientes cujo foco inicial era um apartamento de 
100 m² na Avenida Paulista. Não tínhamos em mãos um 
apartamento com as exatas características que elas queriam, 
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mas o Rafael pediu um voto de confiança para que fossem 
visitar este outro apartamento antes de descartá-lo. 

No final, elas compraram algo fora do escopo da locali-
zação, mas totalmente dentro do que queriam como lar e 
com fácil acesso à Avenida Paulista. Ele só conseguiu isso 
porque já tinha as informações sobre elas na planilha de 
atendimentos e sabia que aquele apartamento atenderia a 
maior parte dos desejos delas.

Veja, portanto, como a organização das informações pode 
mudar o final de uma história. Se o Rafael não seguisse seu 
instinto e sensibilidade, talvez tivesse perdido a possibili-
dade de fechar essa venda. Não estou querendo dizer que o 
corretor não deve seguir o que o cliente está pedindo, mas 
ele é o expert e sabe o que tem do outro lado do balcão para 
ser oferecido.

Use a tecnologia a seu favor e garanta sua presença 

digital. Imobiliárias boas existem e são procuradas por três 
motivos: elas sabem qual é o valor correto de cada imóvel 
(pois têm o termômetro das vendas no mercado), têm os 
clientes ou sabem quem são os clientes para cada imóvel e, 
por último, têm experiência e competência para gerenciar 
e concluir as negociações por meio de seus associados e 
parceiros. Muitos falam que os aplicativos de imóveis vão 
substituir o corretor. É uma visão equivocada. Imóvel não 
se vende sozinho, e o corretor, apoiado pela imobiliária, é 
o profissional que tem expertise para lidar com as várias 
fases do processo, desde a documentação até a negociação, 
passando pela empatia que nenhum aplicativo vai ter. São 
muitas informações para checar e comparar para se aventurar 
sozinho, sem o parecer de uma pessoa (no caso, o corretor) 
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de confiança, que ajude ao longo da jornada de compra ou 
venda. 

Lembro aqui de um telefonema de duas horas com uma 
amiga que, na época, era cliente da Refúgios Urbanos. Con-
versamos sobre a adolescência dela no bairro de Higienópolis. 
Ela me contou da vida, das filhas, do trabalho, dos sonhos, 
das expectativas e, talvez por apenas 30 segundos, do desejo 
de sair de um apartamento maior, alugado, para um menor 
que fosse próprio.

Ao desligar o telefone, pensei: o que isso tem a ver com 
corretagem? Tudo! Somos especialistas em pessoas, apai-
xonados por relacionamentos verdadeiros. Você acha que 
eu me lembraria dessa história, se não estivesse prestando 
atenção naquele momento?

Eu sei o nome de 99% das pessoas que estão à minha 
volta, desde os relacionamentos próximos (como é natural) 
até o do Domingos, zelador, passando pelo Francisco, que 
estaciona o foodtruck na minha rua uma vez por semana, e 
o Pedro, que limpa a calçada do prédio ao lado do meu. Se 
interessar pelo outro é a base do Jeito Laranja de viver e o 
que me trouxe tantas felicidades e momentos para recordar. 

Nossa principal arma para atrair clientes é o boca a boca. 
A indicação de nossos clientes é, sem dúvida, a melhor pro-
paganda e é a que nos traz mais orgulho. Mas ela não pode 
estar sozinha. Como qualquer outro negócio, o processo de 
compra de um imóvel mudou com a internet. A web substituiu 
os antigos classificados e boa parte dos processos de compra 
de imóvel já é iniciada a partir da rede. Quem quer comprar 
pesquisa preços, condições de pagamento, localização e outros 
detalhes. Sem investir num site próprio, sem presença nas 
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redes sociais como Facebook, Twitter, Instagram, YouTube 
e Linkedin, a chance de uma imobiliária virar um dinossauro 
e se extinguir é alta.

Mas lembre-se de que seu site é seu refúgio, a única plata-
forma onde você tem autonomia para trabalhar e estabelecer 
sua política. Invista em seu próprio site, com as informações 
sobre seus imóveis e trabalhe para que ele tenha relevância 
nas buscas do Google, seguindo as regras do SEO (Search 
Engine Optimization), uma série de normas que ajudam 
a fazer o seu conteúdo estar entre os primeiros links nos 
resultados de busca.

A maioria dos clientes chega à Refúgios Urbanos por 
meio de boca a boca ou das redes sociais, mas acho arris-
cado manter páginas e perfis apenas nas redes sociais, que 
mudam as regras do jogo o tempo inteiro, como o Facebook, 
ou simplesmente saem do ar, como o Orkut. Ter um domínio 
próprio, uma plataforma personalizada com suas regras é a 
melhor referência para os clientes.

Estar nas redes sociais é mandatório, já que 77,8% dos 
internautas brasileiros têm perfil em uma rede social, segundo 
uma pesquisa realizada pelo instituto de pesquisa eMarketer. 
Além de pontos de presença, as redes sociais são canais de 
comunicação, venda e visibilidade. 

Seja no site ou nas redes sociais, invista de forma inteli-
gente para criar engajamento e comunidade. Não números, 
mas pessoas que realmente gostem do seu trabalho. Conte 
histórias bacanas e crie conteúdo. Na página da Refúgios 
Urbanos, nem tudo o que postamos é venda. Mostramos 
coisas interessantes, lúdicas, curiosas, falamos de várias 
coisas relacionadas ao nosso universo. Faça o mesmo. Crie 
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conteúdo gratuito, simpático e bacana, e depois entre em 
contato com aqueles que se comunicaram com você e tente 
emplacar um relacionamento. Desse contato, um dia poderá 
vir uma venda. 

Escolha uma ou duas redes, no máximo, pra trabalhar. 
Aquelas que tem mais afinidade com você, pois o que vai 

mudar o jogo é sua constância! 
Criar conteúdo de valor e entregá-lo periodicamente é o 

que vai tornar você “notável”! 
(Resultados: se dê ao menos 6 meses de tempo para 

avaliar, afinal árvores demoram pra crescer e dar frutos, e 
assim são as mídias.) 

Vamos dizer que você tem um perfil mais reservado e 
de negócios?

Provavelmente sua rede é o Linkedin. 
Vamos dizer que além de negócios, você gosta de falar 

de sua paixão por vinho e mostrar os bons momentos com 
sua família? Sua rede é o Instagram!

Adora falar e aparecer em vídeo? Sua rede é o Youtube!
O mais importante é criar engajamento. Formação de 

rede é um trabalho de longo prazo. Não se trata de patrocinar 
100 reais para impulsionar um anúncio. Isso não serve para 
nada, se você não tiver direcionamento e se não trouxer as 
pessoas que realmente possam estar interessadas no seu 
negócio. O que mais vejo no Facebook são páginas com um 
alto número de likes e uma quantidade muito baixa de cur-
tidas e comentários em posts, que são mais importantes que 
seguidores casuais. Melhor ter 2.000 pessoas que interagem 
com sua marca, que são ativas na página, do que 20.000 
likes patrocinados e que têm pouco ou nada a ver com seu 
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negócio. Redes sociais são o lugar para dialogar. Participe 
da conversa e, principalmente, se relacione de forma bacana 
com seus clientes.

Costumo acompanhar de perto as plataformas que nos 
trazem mais negócios fechados. Sei quase com precisão 
quantos imóveis foram vendidos a partir do Facebook, Ins-
tagram, Linkedin, Youtube, ou de indicações de amigos, do 
nosso site etc. E posso afirmar que 99% das negociações 
foram concretizadas porque foi criado um relacionamento 
entre as pessoas. Não foi simplesmente captar, anunciar e 
vender. Foi: captar, conversar, colocar na mesa todos os 

argumentos, fazer a visita e conversar olho no olho com 

muita transparência. Todas as vezes que o cliente pro-

cura você ou que você procura o cliente, é uma chance 

de estreitar os laços. Baixar o preço nem sempre é o que 
precisa ser feito para conseguir fechar a venda. Há casos em 
que basta refazer as fotos ou mudar alguma outra estratégia.

No contato, seja mais analógico e menos virtual. O 
primeiro contato pode ser pelas redes sociais, mas, num 
segundo passo, é hora de virar a chave para o mundo real. 
O contato direto é o momento em que o corretor tem que 
escutar e entender as necessidades do cliente para correr 
atrás do imóvel ideal e não ficar preso às opções da sua 
carteira. Pense duas vezes antes de usar o WhatsApp. Eu já 
tive algumas discussões com corretores por eles quererem 
fechar uma negociação só usando as mensagens via celular. 
Se você quer receber um não, essa é a melhor maneira de 
consegui-lo. Você vai mandar mensagem, a pessoa vai ler 
quando quiser e todo contato será muito frio. Se o cliente 
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não sentir empatia da sua parte, será um “não” na hora, 
independentemente de você estar muito perto, ligeiramente 
perto ou longe do preço final da venda. 

Como você pode tratar do assunto mais importante da 
vida dele somente por mensagem? Tecnologia é coadjuvante, 
nunca personagem principal. Já presenciei o caso de uma 
cliente que decidiu não vender um apartamento só por não 
simpatizar com o corretor porque, na hora de negociar, ele 
ficou enviando mensagens pelo WhatsApp. Ela achou aquilo 
um absurdo e falou que não venderia mais o apartamento 
conosco. Ela tinha razão. Dentro do que ela esperava de nós, 
erramos. Não demos a devida atenção e tratamos aquela 
negociação como “mais uma mensagem no WhatsApp”. 

A casa é o maior bem de uma pessoa, é onde ela e sua 
família vivem. Temos que negociá-la com todo o cuidado, 
como se estivéssemos transportando um bem precioso. Por-
que, de fato, estamos.  

O que aconselho aos corretores é que sejam digitais para 
gerar e qualificar leads, mas optem pelo contato pessoal e 
telefônico (por voz mesmo e não por áudios) para gerar ven-
das. Ou seja, usem o WhatsApp para propiciar uma conversa, 
mas não para apresentar uma proposta. Podemos mandar 
uma mensagem ao cliente dizendo que há uma proposta e 
perguntando quando podemos ligar ou quando podemos 
encontrá-la. É isso. Não podemos enviar um texto no estilo 
“querido cliente, segue a proposta”, assim, do nada.

Pessoalmente é sempre melhor. Se não for possível, o 
telefone é a segunda opção. Numa ligação, é possível ouvir 
e entender o tom de voz e falar de outras coisas, antes de 
discutir a proposta. E quando falar da proposta, o cliente vai 
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se abrir com você. Ele não vai só falar sim ou não. Ele vai 
perguntar se pode melhorar, vai perguntar se não consegue 
chegar a um valor maior ou melhorar o prazo, por exemplo.

Agora, se você mandar uma mensagem dizendo que a 
proposta é 900 mil reais, o dono do imóvel vai responder: 
“Não quero vender por 900 mil reais” e acabou. Não tem 
mais o que fazer. Este é um ponto que eu realmente ressalto 
com os associados, porque se há uma dificuldade do corretor 
em falar com as pessoas pessoalmente, ou ele supera essa 
dificuldade – porque é uma habilidade que faz parte da 
profissão – ou tem que mudar de ramo. Não tem muito o 
que fazer. O caminho alternativo de dizer que vai superar 
isso usando o WhatsApp e o e-mail não existe. 

Não quero dizer com isso que a Refúgios Urbanos não 
gosta de tecnologia. Pelo contrário, a gente aposta, investe 
e adora. Mas, uma vez que eu trago o cliente para perto, eu 
quero ter um papo, olhar no olho. Todos os leads que chegam 
em nossas plataformas digitais são afunilados no contato 
direto. Às vezes, é necessário mais do que um bom texto para 
fechar um negócio. É preciso charme, uma brincadeira para 
aliviar a tensão, apostar na linguagem corporal e demonstrar 
empatia. Como você vai fazer isso com um e-mail ou uma 
mensagem de WhatsApp? 

Ser rápido é muito diferente de ser apressado. No 
mundo de hoje, estamos sempre com 1.001 tarefas a serem 
executadas e, muitas vezes, ligamos o piloto automático 
enlouquecidamente. É nessa hora que precisamos parar. 
Parar mesmo. De que adianta fazer 99 coisas malfeitas? Não 
seria melhor fazer nove bem-feitas e completar de verdade 
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o trabalho? O que é malfeito precisa ser refeito, gera novas 
demandas, as 99 tarefas passam a ser 999, e o resultado final 
é uma total insatisfação e um “nada resolvido”. Meus anos 
de experiência me ensinaram a seguinte equação:

Execução com planejamento = Resultado

O que ela quer dizer? Precisamos nos organizar, priorizar as 
tarefas e executar uma de cada vez dentro do nosso máximo 
potencial. Do contrário, teremos outra equação bastante 
indesejada:
Ações sem planejamento = Mais problemas, menos re-

sultados

Agilidade é a capacidade de fazer com rapidez o caminho 
que escolhemos. Já a pressa é uma ilusão, uma sensação 
de que estamos nos livrando de uma tarefa para podermos 
ir atrás de outras, que também executaremos com pressa e 
sem produzir bons resultados. 

Será que um e-mail mal escrito produzirá os resultados 
desejados? Será que um erro de envio pelo WhatsApp não 
pode jogar por terra uma negociação inteira? Será que um 
telefonema não seria melhor que o quinquagésimo e-mail 
respondido às pressas e que vai gerar novas mensagens? O 
que custa parar para reler um e-mail, ver se colocou tudo o 
que precisava ser dito? O que custa verificar uma frase no 
WhatsApp antes de enviá-la? O que custa fazer um tele-
fonema ou pedir um encontro para resolver uma situação 
que necessita de mais atenção? Fazendo isso, é possível ser 
mais assertivo e produtivo. É possível marcar gol, em vez de 
chutar enlouquecidamente um monte de bolas para fora ou 
bater sempre na trave.
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Não precisa fazer tudo no tempo do cliente. Lembra-
-se? Você é um profissional de série A! 

Você já viu médico atender sem marcar horário? Então, 
você também pode ter sua agenda e não tem nada de mal 
nisso. Não precisa correr assim que o cliente assobia. Ao 
mesmo tempo, precisa, sim, ter disponibilidade, pois o nosso 
trabalho funciona realmente mais nos encaixes de tempo 
do cliente. 

Encontre o seu equilíbrio e saiba que o ritmo da música 
é mesmo difícil de encontrar. Manter uma negociação viva 
é tão importante quanto dar a cada um tempo para ama-
durecer as decisões. A pressa é uma péssima conselheira e 
a lentidão também. O cliente comprador não vai deixar de 
querer o imóvel pelas pequenas esperas que podem acontecer 
em uma negociação. Pelo contrário, pode até querer mais! 
Portanto, não tenha aquela pressa de resolver tudo na cor-
reria. Decisões tomadas por impulso têm fortes chances de 
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provocar arrependimento. Mantenha as rédeas do negócio. 
Saiba quando é preciso galopar e quando dá para simples-
mente trotar e andar devagar. As pessoas querem sentir o 
prazer da compra e da venda.

Mas se atente, mais um negócio demora pra fechar e 
menos chances ele tem de acontecer!

Lembra-se do posicionamento sobre o valor e não o preço 
das coisas? Quando o seu trabalho chega ao patamar de fazer 
as pessoas desejarem algo antes mesmo de ter a possibilidade 
de comprá-lo, você está no topo.

No dia a dia, o corretor precisa saber dividir seu tempo 
e discernir qual tarefa é mais importante e urgente. O mo-
mento da negociação de um imóvel que está prestes a ser 
vendido é mais importante que dar um retorno imediato a 
um cliente novo, por exemplo. Mas cabe ao profissional ter 
essa consciência e não tentar fazer todas as tarefas ao mesmo 
tempo, porque nenhuma delas será bem-feita. O corretor 
precisa priorizar seus afazeres e não se frustrar pelas tarefas 
que não conseguiu realizar. Dê o seu melhor hoje. Amanhã 
será outro dia. É melhor abrir mão de fazer uma ligação para 
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o cliente novo avisando que vai retornar o contato do que 
deixar de dar atenção a negociação na fase final.

Fazendo tudo ao mesmo tempo, você vai achar que está 
atendendo todo mundo para não desagradar ninguém, mas 
pode ser que perca a oportunidade de fechar aquele negócio 
que seria bom e grande só para se transformar num robô 
operacional que quer fazer tudo o tempo inteiro no mesmo 
instante.

É claro que o mundo acelerou, estamos cada vez fazen-
do mais coisas, cada vez mais ocupados, sempre com mais 
e-mails lotando a caixa postal. Só que nessa loucura toda, 
temos que ter um pouco de sanidade e saber que: estou 
realizando um fechamento? Então, preciso concluí-lo antes 
de passar para a próxima tarefa ou ao menos deixar tudo 
encaminhado.

A maioria das compras acontece de forma emocional. 

Acredito que todas as pessoas que passam por processos 
de compra fazem uma análise dos prós e contras. Se um 
produto estiver dentro do orçamento previsto e tiver mais 
“sins” do que “nãos”, fazemos uma análise de custo-benefício 
e acabamos comprando.

Nenhum imóvel tem 100% de “sins”, por isso, o corretor 
precisa enfatizar o que o lugar tem de positivo. Todos os 
“sins” e “nãos” apresentados serão levados em conta, e a 
decisão final será do cliente. O impulso que pode ser dado é 
despertar a necessidade da compra. Deixar o objeto desejável, 
criar uma atração pelo imóvel. A negociação carrega muitos 
sentimentos, anseios de quem compra e de quem vende. 
É uma situação de vida importante e todo o processo - da 
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definição do que se procura, passando pela negociação até 
o fechamento - deve ser leve e seguro.

A primeira coisa que um corretor vende é ele mesmo. Se 
você ligar para o cliente, se interessar por ele, escutar o que 
ele precisa e depois ir direto ao ponto, seu profissionalismo 
já o terá conquistado e estará bem adiantado para oferecer 
os imóveis certos. Parece simples, e é simples, mas a sim-
plicidade também é uma longa caminhada. Simples não é 
sinônimo de fácil.

Seja franco. Negocie sem mentiras, sem gambiarras, sem 
truques, pois cada mentira é um passo em direção oposta 
ao relacionamento verdadeiro com seus clientes. Não conte 
nunca mentiras, mesmo se forem pequenas, pois elas nunca 
serão justificadas. O corretor tem que aconselhar com ética 
e transparência, mesmo que isso implique perder o negócio. 
Você pode perder o negócio, faz parte do jogo, mas nunca 
deve perder o cliente.

Problemas são sempre uma oportunidade. É um mo-
mento bom para o corretor pensar o que poderia fazer de 
diferente para criar uma solução fora do padrão. Se o cor-
retor quer ser extraordinário, ele tem que ir além do senso 
comum. Não adianta achar que vai ser um grande vendedor 
fazendo o básico. É preciso tratar a situação de uma maneira 
diferente, inventando uma solução criativa, que vai ajudar o 
cliente e fazê-lo se lembrar de você para sempre. 

Corretor, você é um agente de soluções e liquidez para o 
imóvel do cliente. Não tem tempo ruim e não tem imóvel que 
não venda. Mas para tudo tem uma estratégia e um cliente 
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certo. Se tiver dificuldade, volte a se perguntar: para quem 
vale esse imóvel? 

Vivi uma experiência relacionada a isso quando captei um 
apartamento na rua Manoel da Nóbrega, bem pertinho do 
Parque Ibirapuera. O lugar era excelente, o imóvel era ótimo, 
mas não tinha vaga de garagem. O paulistano em geral tem 
uma ligação forte com vaga, o que tornava o apartamento 
um pouco mais difícil de vender. 

A solução que encontrei para diminuir a rejeição foi alugar 
uma vaga no estacionamento de um hotel que ficava a 50 
metros do prédio (não dava nem um minuto de caminhada 
entre um ponto e outro). Toda vez que um cliente ia visitar 
o apartamento, eu dizia a ele para guardar o carro neste 
estacionamento, que já estava pago por mim. Dessa forma, 
para além do agrado/cortesia, eu já mostrava o quão fácil 
seria estacionar lá e ir até o apartamento a pé, diminuindo a 
importância da vaga. Uma experiência é muito mais forte que 
um discurso. Alugar a vaga no estacionamento foi a solução 
para que o problema da falta de vaga não pesasse tanto na 
decisão do cliente. E outra, todo mundo gosta de ser mimado!

Por falar em experiências que superam discursos, o meu 
sócio Octavio adora colocar o cliente para se sentar no pon-
to mais bacana da casa. Ele, literalmente, puxa o visitante 
para se sentar num sofá, poltrona ou até no chão, e provar 
a sensação de ser dono daquele lugar. Faz a pessoa imagi-
nar a manhã de domingo com o jornal na mão, e por aí vai. 
Mas, cuidado, são anos e anos de atendimento para fazer 
isso com maestria e não parecer louco nem inoportuno. Vá 
treinando, aos poucos. 

Em outro caso, tínhamos um apartamento em Santa 
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Cecília que tinha uma planta muito antiga e precisava ser 
reformado. Para facilitar a venda, fechamos uma parceria com 
um arquiteto que desenhou um projeto básico de layout, mos-
trando o potencial do apartamento reformado por um preço 
legal. Ao mesmo tempo, acertamos com ele um percentual 
da comissão, caso a venda fosse concluída, e oferecemos os 
serviços dele aos clientes interessados na compra. A venda 
realmente emplacou e todo mundo saiu ganhando. 

Invente-se, reinvente-se e encontre parceiros com a mes-
ma ginga. Monte acordos de ganha-ganha em que todos 
podem ter lucros maiores do que teriam, caso dê certo. Esse 
é o Jeito Laranja. 

Nós demos o projeto ao comprador com a intenção de 
mostrar as possibilidades que aquele imóvel poderia oferecer. 
E foi crucial para fecharmos a venda. Muitos pensariam que 
estamos jogando dinheiro fora, tirando parte da comissão 
para pagar um arquiteto, mas na verdade, se você já che-
gou a este trecho do livro, saberá que estamos criando um 
caminho de prosperidade para todos. Muito mais do que 
teríamos se tentássemos fazer tudo sozinhos, apenas focando 
em comissões maiores. Minha sorte na Refúgios Urbanos 
é ter pessoas que entendem meu raciocínio, que é baseado 
na justiça e no entendimento de que tudo gira mais se você 
tiver mais pessoas envolvidas e reconhecidas humana e 
financeiramente pelo bom trabalho que executam. 

Com a nova planta em mãos, eu disse ao cliente: “Se você 
fosse comprar esse apartamento reformado, ele custaria 900 
mil reais. Você está pagando 580 mil reais e, nesta reforma 
que estou te sugerindo, você poderia gastar mais 120 mil 
reais. Quando quiser revender o imóvel, terá feito um ótimo 
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investimento, pois, além de morar bem no apartamento re-
formado do seu jeito e com a sua cara, ainda terá tido uma 
boa valorização com ganho de capital na revenda. 

Quer argumento melhor que a verdade de um ótimo ne-
gócio para a vida e para o bolso? A ideia está corretamente 
vendida e, provavelmente, o negócio fechado.

Não meça esforços para fazer o atendimento. Tenho 
vários episódios em que me desdobrei para que o atendimento 
ao cliente fosse o melhor possível. Mas o mais curioso talvez 
seja um que aconteceu há um tempinho. Negociei com os 
clientes de segunda a sexta-feira uma série de detalhes do 
apartamento, até que finalmente tínhamos a aprovação de 
todas as partes para assinar os contratos. Chequei com os 
compradores os locais para recolher as assinaturas e ligo 
para o vendedor com o mesmo intuito, quando ouço:

- “Estou indo viajar, já estou no Uber a caminho de Con-
gonhas”.

Eu penso, “WHAAAAAAT?” 
Mas falo:
- Onde você está?
- Na Av. Brasil esquina com a Rua Elias Lobo.
(Deus quis que eu estivesse nos Jardins)
- “Me espera aí que eu chego em cinco minutos”, respondi.
Peguei um táxi e é claro que o motorista era um senhor 

muito calmo e sem nenhuma pressa ao volante (Lei de Mur-
phy). Seguimos com ABSOLUTA E TOTAL calma até o meu 
destino. Ou quase. Erramos o caminho e fiquei do lado errado 
da Avenida Brasil. Atravessei dançando no meio dos carros 
com o envelope nas mãos com a graça de um malabarista do 
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Cirque du Soleil. Assinamos o documento no capô do carro. 
Em seguida, desejei uma boa viagem e ele partiu.

Curiosamente, hoje esse cliente, além de grande amigo, 
é um associado da Refúgios Urbanos e deve estar sorrindo 
lendo esta história.

Não deixe a amizade comprometer o negócio. Não 
há nenhuma restrição à amizade entre corretor e cliente, 
mas há um ponto da negociação em que será necessária 
certa lucidez, o que significa ter o entendimento de que ali 
estamos para tomar uma decisão, sem pressa, mas também 
sem demasiada calma. Conheço o caso de uma corretora que 
ficou tão amiga de uma cliente que acabou descobrindo num 
café, no estilo BFF, que a cliente tinha comprado o imóvel 
com outro corretor. Saiba diferenciar as horas em que você 
está trabalhando daquelas em que está dedicando ao lazer 
e não terá problema nenhum. Mas faça essa diferenciação. 
Jogo tênis com vários clientes, mas naqueles momentos não 
os estou atendendo. 

Aliás, minto! A gente está sempre atendendo, porque o 
povo adora saber “como anda o mercado?”... E, para mim, 
o caso mais curioso é o do meu clínico geral, que vai me 
perguntando as coisas à medida que me pede para tossir, 
afere minha pressão... Seriam cenas pensadas por Woody 
Allen, se não acontecessem de verdade na minha vida e, 
provavelmente, na vida de muitos corretores por aí. 

Posso até soar convencido, mas o meu plano não me paga 
nada por essas consultas! (Risos.)

Cultive, sim, relacionamentos, doe-se, dedique sim tempo 
e boa vontade a seus clientes, mas saiba priorizar os atendi-
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mentos. Há um momento em que o corretor tem que entender 
se aquela pessoa quer comprar ou precisa de um tempo de 
amadurecimento maior, porque o seu trabalho e seu tempo 
têm que ser bem empregados. Até porque, há várias maneiras 
de manter contato com o cliente. Follow-up é vida. Se aquela 
pessoa não está pronta para comprar e você sabe que um 
dia ela poderá estar, por que não ser aquele cara legal que 
compartilha informações sobre o mercado, convida para 
uma cerveja e manda uma sugestão de imóvel bem pensa-
da de vez em quando? No dia em que ela realmente estiver 
pronta, ela vai procurar você. Então, você pode cultivar esse 
relacionamento. 

Não tem problema virar “brother” do cliente, mas acho 
que isso não é uma prioridade. A prioridade é atender bem, 
realmente se interessar pelo cliente e entender o que ele quer. 
A amizade é um passo posterior, uma consequência de ser 
um profissional “fodão”, que ajuda seus clientes, pois, assim 
como meu clínico geral, todos, literalmente todos, querem 
um amigo corretor “fodão”.

Esse mercado interessa a todo mundo!
História breve: os taxistas do ponto já me conhecem muito 

bem, eu os chamo pelo nome e vice-versa. Não tem uma cor-
rida em que não me tragam perguntas, peçam consultorias, 
que eu avalie se fizeram um bom negócio e até histórias bem 
malucas, desde gente que foi fraudada em algum esquema 
de venda de terrenos até presidiários que precisam vender 
os imóveis para pagar os advogados. A sorte é que eu Amo 
minha profissão e adoro falar dela.

E quando dois clientes se interessam ao mesmo tem-
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po pelo mesmo apartamento? Na Refúgios Urbanos, não 
fazemos leilão e não colocamos um cliente contra o outro. 
Sabemos que esta prática pode ser devastadora para uma 
imobiliária, pois ambos os clientes podem se sentir ofendidos 
em não terem suas propostas valorizadas. 

Nossa forma de tratar uma situação como essa é negociar 
uma proposta de cada vez, por ordem de entrada, dando ao 
proprietário a possibilidade de pedir o que acredita ser o 
melhor preço e, ao comprador, a chance de jogar todas suas 
cartas para conseguir adquirir o imóvel. Tudo com celeridade 
e tranquilidade, sem jogar uns contra os outros. Ao final, se 
a proposta não for aceita, o segundo cliente poderá entrar 
na jogada e dar sua cartada. Prezamos muito para que cada 
proposta possa realmente ser estudada e que cada propo-
nente tenha suas possibilidades reais de adquirir o imóvel. 

Vender é importante, mas não perder o cliente é mais 
importante ainda. Afinal de contas, existem muitos outros 
imóveis disponíveis no mercado, e nosso papel é trazê-los 
até o comprador. Devo dizer que, raramente, encontramos 
problemas como este. Até os proprietários mais ambiciosos 
entendem que a lógica do leilão mais espanta que atrai pos-
síveis compradores.

Tudo o que se vê é negociável. Seja um par de sapatos 
ou um apartamento na Quinta Avenida. O que não pode 
ser negociado é aquilo que não vemos. Os nossos princípios. 
Esses são inalienáveis e vão te definir hoje e sempre. Não 
crie dois vocês, seja sempre a mesma pessoa, dentro e fora 
do escritório, e na vida. Em todas as possíveis situações.

Existe uma barreira entre certo e errado que nunca pode 
ser violada. E, como diz minha mãe, não existe “meio certo” 



258

ou “meio errado”. Certas coisas são preto no branco. Tra-
ta-se de ética. Vendê-la é um péssimo negócio, pois todos 
nós só temos um nome a ser comercializado. Uma vez feita 
a “barganha”, nada mais lhe restará. 

O que eu posso garantir é que não existe recompensa 
maior do que a tranquilidade de saber quem somos e viver 
nossa vida sem máscaras. Isso não tem preço. Literalmente.

Não omita informações ou tente tirar vantagem do 

cliente. O corretor tem que ter boa-fé e pensar no cliente, 
não só em fechar o negócio. Como já disse, acredito num 
caminho de longo prazo e meu nome é o bem mais valioso 
que tenho. É muito mais valioso do que ter uma conta farta. 
Ainda que eu esteja sempre aberto a rever meus conceitos 
e minhas estratégias, jamais vou rever meus princípios, 
porque não tem dinheiro no mundo que pague essa tran-
quilidade. Eu não me sentiria bem falando para um cliente 
“compre”, sabendo que pessoalmente minha escolha seria 
“não compre”. Eu quero realmente que meus clientes fiquem 
satisfeitos, pois quero atendê-los de novo quando forem 
vender. É um ganha-ganha para todo mundo. Se ele crescer, 
eu vou crescer também.

Em 2017, vendi um único espólio de cinco apartamentos 
por um preço um pouco abaixo do mercado, porque eles 
estavam muito malconservados. E foi um bom negócio para 
o proprietário, porque ele estava precisando vender rápido 
para ter dinheiro para pagar o inventário. Foi um negócio 
justo também para quem comprou, pois conseguiu negociar 
no pacote uma condição de pagamento melhor do que se 
comprasse um apartamento apenas. Quando vendemos 
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facilidade para o cliente, podemos comprar outros benefí-
cios. É legal para todo mundo esse Jeito Laranja de vender 
espólios. (Risos.) 

Nesse inventário, além dos cinco apartamentos, havia 
um predinho que os mesmos clientes queriam comprar para 
montar um hostel. Eu falei “se quiserem comprar, eu vou 
ajudar e assessorar, mas eu acho que não vai dar certo. A 
região onde está o prédio não é um bom lugar para se fazer 
um hostel, porque à noite fica muito vazio e pode acontecer 
de um hóspede ser assaltado e fazer uma resenha ruim na 
internet e ninguém mais vai querer se hospedar no seu hos-
tel”. De fato, eu achava que era uma péssima ideia e os fiz 
desistir. Um negócio a menos para mim, um cliente (e hoje 
grande amigo) a mais no mundo. 

Eu deixei de vender o prédio. Eu poderia ter ficado quie-
to. Afinal, todo mundo é adulto e vacinado. Mas eu tenho 
certeza de que esse comprador pensaria duas vezes antes 
de fazer um próximo negócio comigo, se eu não o tivesse 
aconselhado corretamente. Tenho certeza de que a Refúgios 
Urbanos faz mais negócios por ter esse grau de sinceridade, 
transparência e por deixar claro que não estamos brincando 
nem com a vida nem com o bolso dos clientes.

As vendas vêm de onde menos se espera. Houve 
uma situação na imobiliária em que um dos associados não 
queria captar um imóvel porque achava que o preço estava 
alto (mas ainda assim, dentro dos 10% que temos de tole-
rância que temos por aqui). Era um apartamento de 70 m² 
com um dormitório, mas tinha um terracinho. Por ser um 
apartamento com características e localização que costumam 
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ter um volume ENORME de interessados, recomendei que 
pegasse, porque mesmo se não vendesse de imediato, pode-
ríamos criar um relacionamento com o proprietário e reduzir 
aqueles 10% de sobrepreço, caso não houvesse interessados 
e visitas num prazo de 90 dias. Por outro lado, este aparta-
mento poderia trazer clientes para os outros já presentes na 
carteira. Tente sempre ter um pensamento amplo, que seja 
de um lado humilde e que, por outro, traga mais soluções à 
mesa do que simplesmente o clássico pensamento binário. 
Este apartamento foi vendido por um preço bem próximo 
da nossa avaliação, mas, infelizmente, por outra empresa. 
Acontecia bastante. Hoje, sabendo do nosso valor e do valor 
do nosso trabalho, sempre que acreditamos na venda de um 
imóvel, tentamos trabalhar com exclusividade junto aos 
nossos clientes. 

Em outro caso, chegou até nós uma cliente que procurava 
apartamento há cinco anos. Nossa primeira impressão foi 
de que era uma cliente difícil. Mas acabamos conseguindo 
fechar o negócio nos primeiros três meses. Então, eu sempre 
falo para não termos preconceito. Ao mesmo tempo, sugiro 
que cada um confie no próprio faro. Sensibilidade é uma 
coisa que pode ser treinada. 

Mas isso não significa que acertamos 100% das vezes. 
Tivemos um cliente que se mostrou muito inseguro entre o 
alugar e o comprar e nos deu alguns sinais de que não tinha 
muita pressa de resolver a “questão”, pois morava (e bem) 
com duas tias super carinhosas.

Atendemos o cliente, mesmo achando que ele ainda não 
estava maduro para a compra. No entanto, meses depois, 
mandei uma mensagem perguntando se tinha interesse em 
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visitar um novo imóvel que possuía as características que 
ele procurava, e a resposta foi que ele já tinha comprado um 
apartamento! Inclusive, um que tínhamos em nossa carteira! 
Quem sabe se tivéssemos insistido e tido menos “convicções” 
não teríamos feito nós mesmos o negócio?

Dê sempre o seu melhor. Atenda a todos como você 

gostaria de ser atendido. Às vezes, o cliente não sabe o que 
realmente quer, daí a importância da consultoria e orientação 
do corretor. O comprador pensa que gosta do Edifício Copan, 
mas aí ele percebe que não gosta de morar em um prédio 
com muitos apartamentos por andar. Ou seja, ele não gosta 
do Copan. Ele “achava” que gostava. 

Na Refúgios Urbanos, desenvolvemos uma sensibilidade 
para entender o que o cliente realmente quer. Em 2019, ven-
demos um imóvel na Avenida São Luís. O cliente morava no 
Jardins e queria se mudar para perto de seu escritório, que 
ficava no Centro. Para morar perto de onde ele trabalhava, 
o melhor lugar para quem vem para o Centro com certeza 
é a Av. São Luís, porque é um tipo de Oásis. Os melhores 
prédios, assinados pelos melhores arquitetos e assistidos 
pelos serviços estão lá. Ofereci a ele também apartamentos 
em cinco prédios na avenida, entre eles o Louvre e o Santa 
Virgília. Durante as visitas e conversas, percebi que, para ele, 
havia dois pontos de interesse num apartamento: lumino-
sidade e a quantidade de apartamentos no edifício, porque 
ele dizia que não queria morar em um lugar cheio de gente.

A luminosidade é uma característica difícil dos imóveis da 
São Luís, porque é uma avenida fechada, com prédios altos e 
muito próximos entre si. Filtrando essas duas características, 
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acabamos oferecendo dois imóveis em um mesmo prédio, 
que tinha dois apartamentos por andar, ambos bem altos. 
Ele ficou com um deles. 

Esse tipo de raciocínio, de inteligência, o corretor só 
desenvolve se escutar e analisar tudo o que o cliente fala e 
tiver um background para conectar os pontos.

Vai chegar um momento em que vão querer negociar 
a comissão. Se você é corretor há mais tempo, sabe que, 
mais cedo ou mais tarde, alguém vai querer barganhar seu 
valor. Neste momento, pense: o percentual da comissão foi 
negociado antes de o trabalho começar e, chegando ao final, 
é correto o cliente querer pechinchar o valor da comissão? Se 
o negócio foi fechado com sucesso, não há por que negociar 
a comissão. E é possível explicar isso de forma cortês ao 
cliente. Mas argumente, nunca discuta.

Por outro lado, pode acontecer de combinar x% de co-
missão, mas o cliente precisar negociar y% a mais do que 
o desejado. Neste caso, vale o intermediário também se 
perguntar se não deveria também tirar y% do seu prato da 
balança, para que todos se sintam igualmente “desvalori-
zados”. (Risos.)

Negocie para equilibrar os pratos da balança, mas não 
negocie se você for o único sacrificado. O Jeito Laranja não 
é ser bonzinho. Pelo contrário, exige que também possamos 
reconhecer o nosso valor e fazer parte do “e viveram felizes 
para sempre”.
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Capítulo 6
Hierarquia Horizontal: construindo líderes
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Como a própria palavra indica, o líder é quem 
está à frente e ajuda os liderados a chegarem mais 
longe. Às vezes, até mais longe que ele mesmo.

A Refúgios Urbanos é uma empresa experimental, de 
certa forma. Com absoluta certeza, posso afirmar que nossa 
equipe é nosso ativo mais valioso. Vale muito mais que as 
lojas que compramos e utilizamos como escritório - afinal, 
elas sem gente, seriam só quatro paredes. As pessoas são o 
verdadeiro valor da empresa. Nos primeiros nove anos de 
imobiliária, meu maior feito foi ter criado uma grande equipe. 
Colegas de verdade, que trabalham juntos um pelo outro. 

Criei antes e criamos juntos depois uma empresa com 
compromisso total com os corretores. Queremos prosperar, 
levando sempre em conta as necessidades dos associados. 
Nesse sentido, a Refúgios é uma empresa fora da caixa, na 
qual as decisões são tomadas em conjunto, com transparência, 
após muito diálogo. Se as empresas são feitas de pessoas, 
quem quer prosperar precisa considerar a necessidade dos 
colaboradores e cuidar deles. 

Outro dia mesmo fechamos um negócio às 23h30. Era a 
primeira negociação de uma nova associada e, quando ela me 
chamou para ajudá-la, não tinha hora para isso acontecer. 
Nosso trabalho funciona nos recortes de tempo dos trabalhos 
dos outros. Isso é um fato. Uma família irá se sentar para 
negociar a proposta à noite no jantar ou quando se deitam 
na cama e, naquele momento, você pode ser solicitado. E 

Capítulo 6
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foi esse o caso. Eu estava lá. Eu estou sempre lá. Nisso, 
não tenho modéstia. Corro muito atrás e dou tudo pelos 
associados da Refúgios Urbanos. Claro que nem sempre é 
preciso negociar ou atender a qualquer horário, mas a regra 
é seguir seu feeling. Se você achar que é a hora certa para 
bater o martelo, não poupe esforços. 

Pago as contas e faço todos os investimentos na empresa, 
mas somos um time, de igual para igual, com o mesmo foco 
no sucesso coletivo. Não existe sucesso individual e não existe 
competição. Nosso crescimento é paralelo à formação das 
pessoas que trabalham conosco. Queremos que desenvolvam 
suas habilidades e possam ter êxito. Trabalhamos uns para 
os outros e com regras adaptáveis a cada nova situação que 
surgir. Acredito em valorizar o trabalho dos outros, humana 
e financeiramente, sempre com transparência. Afinal, um 
time não se forma apenas colocando profissionais no mesmo 
conjunto comercial. Tenho por princípio conversar, escla-
recer problemas e mal-entendidos. Acredito que o silêncio 
pode criar um ambiente de trabalho carregado. Quero que 
a Refúgios Urbanos funcione como resposta aos anseios de 
todos que nela trabalham e dê a todos eles alegria e propósito. 
Esse é nosso Jeito Laranja de liderar. 

Tenho a sorte de ter sido corretor antes de passar a trei-
nar e, por isso, lidero e inspiro os associados pelo exemplo 
e pelas minhas experiências pessoais. Quando uma cultura 
de colaboração é formada, todos os possíveis problemas não 
deixam de existir, mas são mais facilmente resolvidos, porque 
não existe a mentalidade de “se eu estou bem, o resto que 
se dane”. O negócio é bom quando é bom para todo mundo. 
O Jeito Laranja é tão absorvido pelos colegas que, às vezes, 
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devemos intervir para evitar que os associados exagerem na 
própria generosidade! Outro dia mesmo, após uma reunião, 
duas associadas estavam “brigando”, pois uma queria dar 
uma fatia maior da comissão para a outra. Problemas bons 
de serem resolvidos. (Risos.) 

Fato é que, se todos trabalham, todos ganham. Falar aber-
tamente é o primeiro passo para solucionar mal-entendidos 
e não deixar as relações azedarem. Não tem como reconhecer 
o outro sem reconhecer a legitimidade de suas aspirações.

Em nossa imobiliária, dividimos nossas equipes por bair-
ros. Acho importante que o corretor saiba tudo sobre a região 
em que trabalha, a ponto de saber o nome dos porteiros, 
zeladores, taxistas e jornaleiros. E como ele vai chegar nesse 
nível de conhecimento, se estiver atuando por toda a cidade? 

Hoje temos três grandes áreas principais de atuação.
O Centro, incluindo nele as macrorregiões Higienópolis 

e Bela Vista. 
Zona Oeste e Zona Sul, com sua infinidade de bairros 

bacanas. 
Cada pedacinho é gerenciado por um sócio da RU que 

lidera seus associados no dia a dia. 
Estamos começando ainda timidamente a olhar pra Zona 

Norte e Zona Leste, que também possuem bairros cheios de 
história e boa arquitetura. 

Como precisamos de um especialista em cada região, as 
coisas acontecem também conforme o acaso colabora! :) 

Se me perguntar qual o perfil ideal para trabalhar na 
Refúgios Urbanos, eu diria que é desejável que o profissio-
nal seja amigável, curioso, goste de Pessoas & Arquitetura, 
saiba falar em público e goste de escrever. Também costumo 
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dizer que são necessários três “is” para fazer parte do nosso 
time: Integridade, Intensidade e Inteligência. Esta última 
característica precisa ser uma inteligência de vida, ligada 
ao entender que tudo o que tem relação com vendas está 
diretamente relacionado a criar relacionamentos e gostar de 
gente. Este aspecto pode não estar evoluído, mas é necessá-
rio que o candidato tenha consciência sobre o mesmo. Uma 
pessoa que não lida bem com pessoas, provavelmente não 
irá conseguir se desenvolver como corretor/a. 

Também é desejável que nossos associados saibam rir de si 
mesmos e que tenham empatia com erros. Afinal, todos nós, 
mais cedo ou mais tarde, cometemos erros. O importante é 
aceitar as desculpas sinceras e seguir em frente sem rancor. 
Todo o resto é possível de ser ensinado. 

Em vez de um único ponto de vista, vários ou todos podem 
ser válidos. Quando alguém quer desistir, o outro está ali para 
dar a mão. Com os clientes mais difíceis, um complementa 
o trabalho do outro. Se um morde, o outro assopra. Quando 
todos se divertem trabalhando e sem tensão, o dia a dia é 
mais prazeroso, as semanas voam e o negócio funciona. 
Sob todos os pontos de vista, criar uma equipe altamente 
competente só traz ganhos.

No livro Homo Habilis - Você Como Empreendedor, 
do antropólogo brasileiro Luiz Marins, descobri a fórmula 
abaixo:
Foco + Energia = Resultado
É uma equação perfeita e imutável! E dela nascem outras 
três combinações das quais devemos fugir:

1- Não ter foco nem energia, ou seja, acomodar-se e 
conformar-se. Impossível ter resultados nessa condição 
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mental. Se você não se mexe e não sabe para onde ir, nem 
é preciso dizer que não chegará a lugar algum.

2 – Foco alto e energia baixa. Também não teremos os 
resultados esperados. Não é possível levantar uma pedra 
somente olhando para ela com concentração e intensidade.

3 – Energia alta e foco baixo. Vamos levantar um monte 
de pedras, mas sem construir nada.

Sabendo disso, não nos resta outra escolha, se queremos 
usar bem nosso tempo e produzir resultados efetivos. Por 
muito tempo, fiz o certo sem quase perceber. Sempre fui um 
cara enérgico e, por falta de opção, precisei focar em obter 
resultados na base do “ou vai, ou racha”.

A vida de um imigrante que mora longe da família e não 
tem redes de salvamento, às vezes, oferece poucas opções. 
Empreender não é fácil, não mesmo. Não existe faculdade 
ou MBA que prepare para os mil desafios e mudanças de 
rumo que o dia a dia apresenta. 

A verdade é que precisamos organizar nosso trabalho. 
Ao mesmo tempo em que várias coisas acontecem, preci-
samos filtrá-las e priorizá-las para não sermos soterrados 
por uma montanha de tarefas procrastinadas. Com muito 
foco e muita energia, temos mais chances de chegar aos 
resultados esperados.

Todas as decisões da Refúgios Urbanos passam por mim 
ou por algum dos sócios. Eu gosto de ter a temperatura de 
tudo e, claro, a empresa tem suas estratégias, procedimentos, 
métodos e organização. É do líder a obrigação de alinhar os 
trabalhos e decidir a rota, sabendo que, se remarmos juntos, 
chegaremos antes aos nossos objetivos. Na minha visão, o 
líder é alguém que pode e deve delegar tarefas, mas, inde-
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pendentemente de pagar salário, precisa trabalhar também, 
e muito. O líder só lidera de verdade se está na frente da 
carruagem, não pode estar em casa olhando a carruagem 
pela TV. Caso contrário, não terá o respeito e o comprome-
timento de seu time.

Liderança é exemplo
Mas isso não significa que as decisões sejam unilaterais na 
Refúgios Urbanos. Há questões que cabem a mim decidir, 
como sócio majoritário, mas há muito diálogo e sempre 
a vontade de escutar quem quer propor soluções. Nossa 
forma certa de agir é com transparência, diálogo e é mais 
justo quando não há imposição. Dividimos o mesmo espaço 
e decidimos juntos os caminhos a serem trilhados. Todos 
ouvem e todos têm acesso a todos.

Dou muita importância às pessoas que trabalham conosco. 
Já estamos no quarto ano com programas de coaching pagos 
para a equipe, que são comandados pela Solange Reis, que 
hoje eu diria que é uma expert em ciceronear nossos asso-
ciados na carreira e DNA da corretagem como entendemos 
na Refúgios Urbanos. Ela sabe muito bem o que é o Jeito 
Laranja. Sempre pensando na valorização da equipe e no 
seu treinamento, patrocinamos palestras e cursos, além de 
apoiar os projetos pessoais deles como posso, e até bancar 
viagens. Já aluguei um veleiro de 50 pés para viajar com a 
equipe durante uma semana. Além disso, investi em uma 
biblioteca e invisto permanentemente no acervo, para que 
todos possam buscar as informações de que precisamos no 
dia a dia e consigam se aprimorar cada vez mais. 

Na prática, somos um bando de lobos caçando juntos. E 
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ninguém fica sem comida. Sério! As comissões são sempre 
proporcionais ao envolvimento de cada um. É necessário 
criar uma estrutura que promova e encoraje a proatividade 
e o sucesso, e que entenda o potencial das pessoas e invista 
nelas. Trabalhamos muito para ganhar o jogo, isso aumenta 
as nossas “sortes”. 

Acredito que a Refúgios só vai ser uma empresa boa se 
for boa para todos os que fazem parte dela. Se alguém esti-
ver infeliz, o Jeito Laranja trinca. E, até hoje, essa forma de 
pensar nos premiou. Claro que nem tudo são flores, mas a 
atmosfera é sempre prazerosa. Acredito que críticas devam 
ser construtivas e que as pessoas se dedicam mais e com 
melhor proveito, se trabalham em um ambiente gostoso, 
idealmente felizes. 

Não tendo nenhum sócio capitalista ou investidor, temos 
uma ideia de quanto temos para gastar pautada na entrada de 
recursos financeiros. Nossos passos são sempre comedidos 
e nossos custos são impeditivos para fazer loucuras. Geren-
ciar uma imobiliária não é fácil, porque os ganhos não são 
recorrentes, não existe cliente fixo, está sempre tudo bem 
inseguro, e você precisa navegar sem bússola. Mas evoluir 
num ritmo orgânico não me incomoda em nada. Sempre 
quis ir conforme conseguisse surfar a onda. 

E, com o crescimento, vamos introduzindo novas ideias e 
mudando algumas práticas. Por exemplo, até pouco tempo, 
cada associado tinha seu próprio computador dentro da 
empresa. Mas, pensando na dinâmica dos corretores, que 
não ficam todos os dias no escritório e imaginando que o 
espaço no escritório não comportaria essa estrutura, tivemos 
que nos questionar se era assim mesmo que seguiríamos. 
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Por isso, o Octavio trouxe a ideia de dois ou mais corretores 
compartilharem uma mesma máquina, já que os associados 
estão todos na rua a maior parte do tempo. Vamos mudando 
conforme a necessidade. Todo mundo continua tendo os 
mesmos recursos, mas deixamos de fazer investimentos 
massivos, que podem não fazer sentido. Uma das vantagens 
de ter sócios é ganhar visões diferentes. Ter mais de uma 
cabeça procurando soluções é sempre melhor.

Outro dia mesmo, tivemos uma reunião de sócios no res-
taurante Star City, que é escolhido para conversarmos, pois é 
bastante tranquilo no almoço. Sinto que os sócios respaldam 
os anseios que eu já tinha e trazem outras interessantes 
contribuições para o negócio. Temos um Jeito Laranja em 
comum, mas cada um com seus 50 tons de laranja. Para 
isso é que se faz uma sociedade. E eles abraçaram a filosofia, 
ajudando a melhorar a estrutura dia após dia. 

Mesmo com o crescimento da equipe, não deixamos de 
dar atenção aos treinamentos. É claro que o crescimento traz 
alguns problemas. Uma reunião com 45 pessoas não é tão 
assertiva quanto uma com nove participantes. Mas achamos 
importante estar todo mundo junto.

Como nossos escritórios são relativamente pequenos, 
nos reunimos no CineSala, que é um cinema de rua que 
patrocinamos no Bairro de Pinheiros. 

Já comentei isso neste livro, mas não custa repetir: na 
Refúgios Urbanos, faço questão de que os consultores co-
nheçam todas as etapas de venda de um imóvel. Treinamos 
e capacitamos as pessoas para se desenvolverem. Temos 
uma obsessão por treinar e estarmos próximos aos novos 
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corretores, aos quais dedico boa parte do meu tempo. Não 
sou só eu. Os profissionais mais experientes também com-
partilham suas habilidades e conhecimentos com os novatos. 

Quando um novo integrante entra para o time, nos pri-
meiros 30 dias, ele só segue os associados seniores e é in-
crível ver como todos se colocam à disposição, quem sabe 
se lembrando consciente (ou subliminarmente) como eu 
ou o Octavio nos colocamos à disposição deles lá atrás. O 
Jeito Laranja entra dentro de você, quer você queira ou não 
queira! É contagiante! (Risos.)

Isso nos permite formar profissionais multifacetados, 
aptos a avaliar, captar, negociar e executar as diferentes 
tarefas do dia a dia e todas as nuanças que envolvem a co-
mercialização de um imóvel. 

Quando tive alguns resultados médicos pouco animado-
res, alguns associados mais próximos vieram me confortar, 
e percebi que tiveram paúra de perder o líder. Mas a todos 
que têm esse medo, conforto dizendo que eles já sabem cor-
retar, que ensinamos tudo a eles e que a Refúgios Urbanos 
está sendo programada para sobreviver à minha morte (que 
ocorrerá aos meus 99 anos). Claro que não quero morrer, 
mas estou construindo, sim, uma empresa que sobreviva à 
minha ausência. Seria tremendamente egoísta agir de forma 
diferente. 

Criamos o Curso que é um super material com quase 
10 horas de vídeos sempre disponíveis para os associados. 
Aproveitamos as terças-feiras, o dia em que toda equipe se 
reúne, para aumentar o conhecimento de todos. A gente 
mesmo dá palestras ou convidamos alguém para falar de 
temas diversos, seja um treinamento de Linkedin, um in-
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vestidor para falar como investir, um assessor financeiro 
para solucionar dúvidas sobre regras de financiamentos 
ou uma restauradora como a Fernanda Craveiro para falar 
sobre edifícios tombados e as possíveis vantagens com leis 
de incentivo. Há dias também em que, em vez de trazer um 
convidado, usamos esse espaço de tempo para um treina-
mento mais prático sobre questões específicas do dia a dia. 
Pode ser sobre algum ponto que algum corretor não tenha 
entendido em um contrato ou alguma cláusula nova que 
valha a pena ser discutida. 

O desafio já ganho é poder dizer que esse método funciona 
para todos e serve como uma luva aos profissionais que estão 
chegando à empresa. A prova? Os resultados estão chegando 
sempre mais rápido.  

(Estamos, inclusive, concluindo uma plataforma so-
mente para uso interno que será um assistente pessoal 
virtual dos corretores. Mas ainda é um projeto top-secret 
ou quase... Risos.) 

Há também os momentos de treinamentos-surpresa. 
Certa vez, tivemos a oportunidade de levar toda a equipe para 
conhecer o empreendimento Aruá, da Idea!Zarvos. Após a 
visita, pedi para ficarmos no apartamento decorado algum 
tempo para fazer um treinamento. A ideia era simples, porém 
desafiadora: somente com as informações captadas durante 
a visita, cada um teria que apresentar o empreendimento, 
simulando uma venda para mim e para o Octavio.

Alguns se saíram muito bem, outros menos, mas todos 
foram impactados pelo treinamento. Ao final de cada aten-
dimento, parávamos para sugerir melhorias e corrigir os 
possíveis tropeços. O resultado foi que todos entenderam a 
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importância de pensar a visita, conduzi-la, saber o que dizer 
e quando dizer, mantendo um ritmo agradável de conversa. 
Aprenderam como passar as informações por meio de um 
diálogo, não um monólogo. Viram a importância de se inte-
ressar pelo cliente, conhecendo sua rotina e percebendo se 
aquele imóvel realmente se encaixava no perfil ou se havia 
outros mais indicados.

Enfim, entenderam que, durante uma visita, o corretor 
não pode deixar as coisas ao acaso. Ali está um profissional 
ocupando parte do tempo precioso de seu cliente, e ele pre-
cisa tornar aquele momento de procura algo agradável e que 
agregue. Sim, agregue. Os clientes precisam sair das visitas 
com todas as informações possíveis para que possam decidir 
com total tranquilidade se o apartamento atende ou não às 
suas necessidades. Ou seja, precisam ir embora com mais 
certezas do que dúvidas. E, para que isso aconteça, é preciso 
treinar. É o mesmo que se preparar para um vestibular ou 
uma competição esportiva.

Treinar com o cliente é sinônimo de desrespeito. E, pior, 
não dá resultados e gera fama de que não sabemos o que 
estamos fazendo/vendendo. Precisamos saber tudo ou, ao 
menos, 99% sobre cada imóvel que oferecemos. Com o passar 
do tempo, percebemos que não há nenhum mal em treinar. 
Que isso não é sinônimo de não sermos bons o suficiente. 
Pelo contrário, mostra que queremos ser cada vez melhores. 
Traz o entendimento de que a arte de qualquer profissão 
vem do aperfeiçoamento contínuo. Quanto mais você treina, 
menos você erra.

Outra característica desejável num corretor é que ele seja 
um cara bem informado e adaptável, porque vai encontrar 
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900 milhões de tipos de pessoas e tem que ter assunto para 
falar com cada uma delas. O corretor não precisa saber de 
tudo. Ele precisa saber um pouco de tudo. 

Uma de nossas invenções nesse processo de treinamento 
é a Tabela do Corretor. Nela, fizemos um esquema do que o 
corretor iniciante faz, do que o corretor bom faz e do que o 
corretor extraordinário faz. 

Nela destacamos as atitudes que cada um de nós deve 
ter no dia a dia para melhorar como corretor. São exercícios 
interessantes para que as pessoas tomem mais consciência 
e aprendam com as experiências de todos.

A tabela mostra que o corretor Iniciante é aquele que 
tem mais afazeres. Enquanto o corretor extraordinário tem 
de 10 a 15, o bom tem uns 30, e o iniciante tem uns 50. Este 
último faz um monte de coisas de maneira desorganizada 
e sem pensar. Então, o resultado dele é não vender. Capta 
muito, anuncia muito, negocia pouco e vende menos ainda. 
E, sobretudo, não para pra pensar. Vive no automático. 
Continua tendo as mesmas atitudes achando que terá um 
resultado diferente.

O corretor bom faz tudo direitinho, as cinco funções 
(captação, anúncio, visita, negociação e fechamento). Já 
chegou num ponto que não precisa de um monte de ações 
operacionais para concluir uma ação fundamental, priori-
tária, que é a venda ou a visita assertiva com o novo cliente.

Já o extraordinário vai além em todos os cinco pontos. 
Houve um problema na negociação? Ele resolve e deixa o 
cliente satisfeito. Ele sempre pensa o que poderia fazer para 
deixar a negociação inesquecível e marcante na vida das pes-
soas. Ele tem o Jeito Laranja como filosofia de vida e trabalho. 
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Iniciante

Não conhece a 
região onde atua

Não se prepara 
para as visitas

Não faz follow up

Não dá feedback

Postura passiva

Não se interessa 
verdadeiramente 
pelo cliente

Não sabe ou 
esquece as 
informações sobre 
o apartamento

Não se preocupa 
com a própria 
imagem

Intermediário

Tem boa energia e 
conduz a comuni-
cação levando em 
conta também a 
linguagem corporal

Especialista em seu 
bairro de atuação - 
Conhece e entende 
a fundo o cliente 

Ensaia suas 
apresentações

Valoriza sua 
consultoria

Tem organização e 
oferece somente os 
imóveis relevantes 
para o cliente

Tem clareza sobre 
todas as etapas do 
processo

Tem checklist 
para cada fase 
do processo

Conhece seu 
mercado em 
profundidade

Extraordinário

Usa as redes 
sociais de forma 
inteligente

Cultiva relaciona-
mentos, para além 
da captação de 
clientes

Capta imóveis que 
não estão no mer-
cado para atender 
um cliente

Reconhece e 
valoriza todos que 
ajudam no negócio

Seu conhecimento 
e experiência vão 
muito além da 
base teórica 

É um agente 
de soluções, 
faz acontecer

Inspira e ensina 
clientes, asso-
ciados e demais 
contatos

É um consultor 
mais do que um 
vendedor



280

 Nosso modelo de treinamento é um grande diferencial. 
Alguns associados podem ser fortes em captação, mas não em 
negociação, outros são ótimos na visita, mas não entendem 
nada de fechamento. Desde sempre, batalhamos para criar 
uma empresa onde todos consigam entender do negócio como 
um todo! Gosto de pensar que estamos criando a máquina 
perfeita e bons pilotos (lembra-se da Ferrari?). 

E não estou falando de bons pilotos somente nos quesitos 
técnicos. Queremos profissionais completos, desenvolvidos 
tanto técnica quanto emocionalmente. Depois de alguns anos 
treinando novos corretores associados na Refúgios Urbanos, 
posso dizer que todos podem aprender as técnicas, mas que 
nem todos sabem (ou querem) melhorar suas competências 
emocionais. As famosas softs skills.

Acredito que todos nós já vimos grandes talentos morre-
rem na praia por causa de limitações emocionais que pode-
riam ter sido resolvidas, mas que foram negligenciadas, viran-
do bolas de neve que atropelavam suas próprias qualidades. 
Isso mostra que o que fazemos fora do horário do expediente 
é tão importante quanto o que fazemos no trabalho. Se nos 
dedicamos à leitura, se fazemos análise, se nos autocriticamos 
e tentamos melhorar, se vamos ao cinema ou ao teatro, se 
viajamos para conhecer novas culturas e outros pontos de 
vista. Tudo tem uma influência no nosso comportamento 
humano e, por reflexo, também no nosso trabalho.

Todos os dias, podemos e devemos treinar o nosso “ser 
humano” para a empatia, assim como fazemos para melho-
rar vários aspectos do lado profissional. São dois pontos 
indissociáveis. 

O processo de desenvolvimento dos associados da Re-
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fúgios Urbanos subiu mais um degrau no começo de 2018, 
quando inauguramos um modelo de depoimento inspirado 
no TED. 

Os RU TALKS! Eu e o Octavio queríamos fazer uma ava-
liação pessoal de todos da equipe que levasse em conta uma 
análise SWOT - que identifica forças, fraquezas, oportunida-
des e ameaças - mas que também tivesse a missão de deixar 
as pessoas contarem suas histórias de maneira inspiradora. 
Decidimos que cada um deveria fazer uma apresentação de si 
mesmo que pudesse inspirar o restante da equipe. A iniciativa 
nos faria descobrir o que cada um já fez de bacana e ajudaria 
também como um treinamento para falar em público, afinal, 
é o que fazemos todos os dias com os clientes.

O resultado foi surpreendente, porque realmente as pes-
soas se jogaram. Foi um momento de partilha de sentimen-
tos, histórias e emoções. Isso só foi possível porque criamos 
esse ambiente de acolhimento. Todos sentiram que podiam 
dividir suas experiências mais difíceis sem serem julgados 
ou criticados.

Eu e o Octavio fomos os primeiros a falar, até para que a 
equipe entendesse exatamente o que queríamos que fosse 
feito. Mesmo sem combinarmos, nossas apresentações foram 
muito similares. 

Por mais que eu já conhecesse as pessoas, ouvir suas 
histórias me ajudou a ver quantos desafios elas já supera-
ram na vida. E, se para mim foi bacana ouvir, para elas deve 
ter sido ainda melhor ter esse lugar de fala. Para além do 
treinamento, vislumbramos a possibilidade de criar uma 
evolução profissional para todos, que vai desde um associado 
começar como estagiário até subir e criar sua própria equipe 
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de corretores podendo virar sócio. 
Definimos os percentuais de comissão para todos os níveis 

de profissionais. Entendemos que o mais sênior precisa ser 
recompensado pelo esforço e conhecimento mais do que um 
novo corretor. O estagiário, por sua vez, precisa reconhecer 
que não pode ganhar o mesmo que um associado júnior com 
algumas vendas já nas costas. Com a lógica do merecimento 
e da progressão técnica e teórica, definimos a evolução que 
cada um pode ter. 

Nossa dedicação aos associados é total. A única contrapar-
tida que pedimos é uma resposta aos estímulos que damos 
e à energia que doamos. Por isso, é essencial que todos se 
dediquem diariamente aos clientes que atendem. Provavel-
mente, eles vão errar e, quando isso acontecer, eles terão que 
fazer de novo e de novo e de novo até dar certo. A vantagem é 
que cada erro é usado para aumentar a experiência de todos. 
Com o tempo, estamos melhorando nossa capacidade de 
errar menos! Já não estamos cometendo tantos erros para 
chegar aos acertos.

Além disso, todos têm objetivos possíveis de serem al-
cançados. Não são metas, mas sim indicações de qual é a 
capacidade efetiva de cada um. Duas vezes por ano, fazemos 
reuniões para ver em que ponto está cada um e balizar esta 
linha de objetivos desejáveis. Às vezes, a própria pessoa não 
se dá conta de que pode almejar mais. 

Minha forma de avaliar o empenho e a resposta aos estí-
mulos é simples, me pergunto: “Será que, se houvesse outra 
pessoa no lugar deste associado, ela estaria desfrutando me-
lhor das possibilidades e estímulos que ele está recebendo?”

Por mais que sejamos uma empresa compreensiva e em-
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pática, estabelecemos, sim, um padrão de excelência. Nesse 
sentido, cada um é responsável por aplicar os treinamentos 
e melhorar para ser sempre o melhor corretor possível. Do 
contrário, é quase natural não ficar na equipe apenas vendo 
todo mundo correr atrás e ter resultados. Não podemos salvar 
ninguém, mas já mudamos umas vidas por aqui. Digo isso 
com orgulho, não com soberba.  

Neste último ano, só um dos nossos associados desaten-
deu suas próprias potencialidades. Demos a ele mais seis 
meses para que demonstrasse que merecia estar conosco. 
Se o profissional quer ser um iniciante para sempre, não 
podemos continuar investindo energia nele. Nós queremos 
os extraordinários conosco. De um lado e de outro, aprendi 
a respeitar o esforço que coloco no trabalho. 

Mas é claro que, nesse processo de treinamento, o objetivo 
não é só o resultado momentâneo. Conta muito também o 
caminho que vemos nossos colaboradores seguirem. O fato 
de uma pessoa não ter fechado o número de vendas que tinha 
como objetivo não é prova de incompetência ou de trabalho 
malfeito. E o bom líder é aquele que consegue reconhecer o 
valor de sua equipe, para além dos números de uma planilha. 

Tive um caso na Refúgios Urbanos que ilustra bem essa 
situação. Aconteceu com a Ana Paula, uma de nossas as-
sociadas. Ela começou em 2017, mas não fechou nenhuma 
venda naquele início de carreira. Mesmo assim, foi um case 
de sucesso, levando em conta o desenvolvimento profissional 
que conseguiu em quatro meses de empresa, graças ao trei-
namento, ao coaching e a todo percurso que ela decidiu fazer 
com o nosso estímulo. Ela aproveitou ao máximo todos os 
conselhos e ensinamentos que recebeu e adquiriu uma expe-
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riência profissional absurda em muito pouco tempo. Mesmo 
sem ter fechado negócio, era nítido o seu desenvolvimento. 

No final do ano passado - na hora de falarmos sobre seu 
desempenho - ela chegou falando: “Imagino que vocês vão 
me falar que meu desempenho não está bom, eu sei disso, 
pois não ajudei a empresa a fazer nenhuma venda”. Para sua 
surpresa, o nosso discurso foi totalmente o oposto disso. Eu 
falei: “Ana, se você tivesse feito três vendas, mas não tivesse 
tido o crescimento profissional que teve nesses quatro meses, 
talvez meu discurso fosse esse. Mas o que eu tenho a dizer 
é que você continue nesse caminho, não desista, porque sei 
que os resultados vão chegar. É só uma questão de tempo, 
pois você está plantando muito bem”. 

A Ana Paula naquela reunião de avaliação foi a única a 
dizer: “Quero ajudar o resto da equipe de Santa Cecília a 
vender mais”. Ela tem o Jeito Laranja correndo em suas veias. 
É uma profissional dedicada, que recebe corriqueiramente 
elogios de seus clientes pela maneira como se doa. Nesse 
aspecto, às vezes, preciso até orientá-la a não exagerar, pois 
a pressão de uma dedicação excessiva pode ser avassaladora.

Dito e feito. Na avaliação seguinte, ela foi a melhor ven-
dedora da empresa e ganhou o Prêmio Melhor Corretora em 
2018. Na sequência do ranking veio a Camila, nossa sócia e 
outra profissional FANTÁSTICA, que também é continua-
mente elogiada pelos clientes. Por fim, a Karen se destacou 
como a melhor novata do ano de 2018. Minha felicidade e 
orgulho são enormes. Confesso, sou fã delas. 

Camila ganhou a melhor corretora nos dois anos seguintes 
e treinou a Renata que é nossa corretora recordista do ano 
de 2021. Outra como a Ana Paula que pensou em desistir 
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logo nos albores. Do nosso lado como mentores, seguimos 
treinando todos os associados para se tornarem melhores 
que os próprios sócios. 

Tudo isso pra dizer que tudo tem seu tempo e que nem 
sempre esforço e resultado são diretamente proporcionais, 
especialmente no nosso trabalho, que é semear sem saber 
quando vamos colher. Enquanto uns ficam semeando só num 
quintalzinho, outros semeiam uma fazenda e, aos poucos, 
os frutos vão aparecendo. No caso da Camila, por exemplo, 
tivemos que aumentar a equipe de Pinheiros, pois ela não 
tinha mais braços para colher sozinha seus frutos. Ela semeia 
fazendas inteiras em pouco tempo.

Essas conversas com os associados já se tornaram uma 
rotina. E vale não só para darmos o nosso feedback, mas 
também para recebermos sugestões e opiniões deles sobre 
as iniciativas da empresa. Temos uma grande horizontali-
dade na empresa. Quer um exemplo? Um dos meus sócios, 
o Rafael, começou na Refúgios Urbanos sem nenhuma ex-
periência com liderança. Em todas as suas experiências de 
trabalho anteriores, ele sempre teve funções mais solitárias, 
sem equipes para coordenar. Mas, quando chegou e passou 
a colocar a mão na massa, tomou atitudes que o revelaram 
um líder nato. Assumiu compromissos e teve iniciativas que 
fizeram com que eu me interessasse em tê-lo como sócio. 

Ele criou um plano de treinamento que tínhamos intenção 
de fazer, mas que ainda não tínhamos colocado no papel. 
Escreveu um manual detalhado, de 30 páginas, com tudo 
o que um recém-chegado à Refúgios Urbanos precisa saber 
para desempenhar bem seu papel. No documento, tem desde 
informações técnicas e códigos de ética, até um passo a passo 
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de como cadastrar um imóvel no site. Ele documentou todo 
o processo de trabalho e compartilhou com todos.

O Rafael representa um lado interessante da identidade 
da Refúgios Urbanos, uma empresa que não tem hierarquia 
e onde a liderança permeia todos os níveis e está nas mãos 
de todos. Neste caso específico, ele foi meu coach. Esse pro-
cesso de trabalho que ele documentou melhorou não só a 
vida dele, mas a de todos da empresa. Ele trouxe um jeito 
de trabalhar que todos nós adotamos. 

Hoje é nosso COO, o cara mais organizado da vida. Adoro 
essa pessoinha. 

No nosso processo de avaliação, os profissionais que se 
destacam são premiados. Fazemos sempre no fim do ano 
uma comemoração para premiar os melhores. São os Oscars 
da RU. 

Não promovemos a concorrência, mas fazemos questão 
de reconhecer a excelência. Acredito que as duas coisas não 
estão em contradição.

Até 2016, o prêmio ficava somente com os três melhores 
profissionais em volume de vendas, mas, desde 2017, decidi-
mos mudar o formato e fazer prêmios específicos para algu-
mas categorias, pensando em valorizar o desenvolvimento 
de cada um. Queremos promover a excelência, a dedicação 
e a vontade de ser um grande executivo do mercado. Então, 
criamos outras categorias, como Melhor Estratégia de Venda, 
Melhor Venda Icônica, Melhor Novato, Maior Venda, Menor 
Venda, e por aí vai.

Faço questão de ressaltar o prêmio Menor Venda, para 
mostrar que não é o tamanho da venda que faz a diferença, 
e sim a dedicação idêntica a qualquer tipo de cliente, mesmo 
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aquele que ainda pode investir pouco. Não temos valores 
mínimos para a captação de apartamentos. Trabalhamos com 
todos os que nos procuram para vender ou comprar, desde 
que o imóvel esteja localizado nos bairros que atendemos. 

Apesar do nosso empenho em acertar, acontece de per-
dermos negócios, e eu acho que faz parte. Um costume que 
temos na Refúgios, que é o Jeito Laranja que estou passando 
para todo mundo, é não olhar só para a parede das coisas 
que deram certo. É olhar também para a parede das coisas 
que deram errado por uma vírgula, uma coisinha diferente 
que poderíamos ter feito naquela determinada situação. Se 
fomos abundantes, de certa forma, erramos menos, pois 
fizemos o máximo. Apenas não deu certo daquela vez. Mas 
semeamos e um dia vamos colher. É importante olhar para 
os erros para ir sempre corrigindo a rota e conseguir chegar 
a um nível sempre mais alto de atendimento e realização de 
negócios. O progresso é sempre contínuo. Nunca termina. 
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Capítulo 7
Muito além da compra e venda de imóveis: 

o Jeito Laranja e seus filhos
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Conseguimos fazer da Refúgios Urbanos muito mais que 
uma imobiliária. Para além de intermediar a compra e a venda 
de imóveis, a empresa tornou-se uma grande incentivadora 
de ações e projetos culturais e sociais. Tenho muito orgulho 
de tudo o que temos feito e da capacidade de realização de 
todo o time.

Capítulo 7

Um dos projetos mais emblemáticos é a coleção Prédios 

de São Paulo. São três livros fotográficos e um quarto volume 

ilustrado, Prédios de São Paulo para Crianças, lançados 

pela BRAVA - Editora Independente. A ideia surgiu duran-

te uma caminhada pela Rua Bela Cintra, no bairro da Bela 

Vista. Havia um casarão muito bonito, onde funcionava uma 
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delegacia. Um belo dia, passando por lá, surpreendi-me ao 
ver que a construção havia sido demolida para dar lugar a 
um prédio. Tive uma sensação péssima. Afinal, venho da 
Itália, um país onde não demolimos nada (às vezes, até sendo 
excessivamente conservadores). Minha segunda reação foi 
pensar o que eu poderia fazer para as pessoas darem valor ou, 
em caso de demolição, preservar a memória desses lugares.

Por outro lado, nas andanças como corretor, também 
notei que eram escassas as informações sobre as constru-
ções de São Paulo. Quando ia visitar algum prédio, buscava 
informações no Google e não encontrava quase nada. É um 
mito a afirmação de que tudo está organizado no Google. Se 
alguém não for lá e colocar, não estará online. Especialmente 
dados que são voltados ao conhecimento e não ao consumo. 

Cheguei a procurar livros sobre o assunto e identifiquei 
uma demanda não atendida por histórias dos prédios da 
cidade. Há livros de Arquitetura, de crítica arquitetônica, 
escritos por arquitetos, que são interessantes para um grupo 
restrito de pessoas. Mas o que eu sentia falta era de uma 
publicação que elencasse os prédios e contasse as histórias 
que ninguém estava contando de modo afetivo, humano, 
coloquial e acessível a todos. 

Comecei a juntar informações e fotos sobre os prédios 
como hobby e, em março de 2014, criei a página no Face-
book com algumas fotos e textos. Basicamente, tínhamos 
um logotipo, eu fazia os textos e a fotógrafa Milena Leonel 
fazia as fotos por um preço camarada. No primeiro mês, 
alcançamos 1.000 seguidores. E, em pouco mais de três 
anos, a página cresceu organicamente e alcançamos 48 mil 
seguidores, número que não para de crescer no Instagram 
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também. Uma comunidade engajada, ativa com comentários 
e compartilhamentos. Foi aí que minha amizade com a Milena 
se fortaleceu e deu no que deu. Aliás, sem o Jeito Laranja de 
viver com abundância eu nunca teria conhecido a Milena. 

Ela comentou na página da RU que tinha um ensaio para 
fazer para uma revista e que procurava alguém que topasse 
locar um espaço por um valor camarada. Pedi para ela vir 
me encontrar e nos sentamos na janela que deveria ser usada 
para o ensaio. Só sei que conversamos de tudo, menos do 
ensaio. Naquele encontro, ela me disse da paixão que tinha 
por São Paulo e que sonhava desvendá-la com fotos, sua 
grande paixão. Ali, compartilhei com ela que queria montar 
o projeto dos Prédios de São Paulo, e o resto é história: ela 
topou na hora.

Com o sucesso da página, decidimos reunir o conteúdo 
em um livro, mas não quisemos restringir ao que já esta-
va no Facebook. Corremos atrás de mais histórias e mais 
prédios, pedimos ajuda a nossos seguidores e moradores 
desses prédios para que abrissem os apartamentos para fo-
tografarmos os interiores. Foi um esforço hercúleo de toda a 
miniequipe, afinal, os projetos que sobrevivem e prosperam 
são sempre frutos do trabalho persistente e constante de 
quem acredita de verdade neles. Especialmente, quando são 
culturais e ninguém ganha nada, ou quase nada. Não basta 
ter uma boa ideia. É preciso investir nela. Além da Milena, 
convidei outro fotógrafo profissional para fazer as imagens, 
o Emiliano Hagge. Fizemos muita pesquisa, amontoei um 
monte de livros nas escrivaninhas do escritório e em casa, 
nos quais procurava e resumia as informações. Não faturava 
nem um centavo com isso. Até hoje, não ganhamos muito e 
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tudo o que recebemos é reinvestido no próprio projeto. Vale, 
porém, ressaltar que sempre encarei o projeto de maneira 
muito séria e profissional, porque tenho grande paixão e 
apreço por ele.

Em março de 2015, saiu a primeira edição impressa do 
Prédios de São Paulo, com 42 edifícios da cidade. Imprimi-
mos 3.000 exemplares, 90% pré-vendidos por financiamento 
coletivo, e a primeira edição esgotou. A segunda edição, publi-
cada em abril de 2016 e viabilizada também via financiamento 
coletivo, alcançou a meta para a reimpressão em 48 horas. 
Entre as duas edições do primeiro livro, captamos centenas 
de milhares de reais. E tive a honra de receber o pedido de 
um exemplar para a biblioteca do Congresso Americano 
(hoje os três volumes estão lá, na seção de Arquitetura sobre 
o Brasil, na maior e mais importante biblioteca do mundo).

Dá um frio na barriga esse negócio de lançar livro via 
financiamento coletivo. É um ano de trabalho em jogo. Mas 
só temos motivos para comemorar nossas investidas. Duas 
mil pessoas contribuíram com o crowdfunding do primeiro 
volume do Prédios de São Paulo. É muita gente. Mas colo-
cando em perspectiva os 21 milhões de habitantes da Grande 
São Paulo é um número ainda tímido. E, ainda assim, é 
fascinante poder reunir todas essas pessoas com o mesmo 
entusiasmo pela cidade, que vão pela contramão da cultura 
de massa e da obsolescência e escolhem o que consumir. 
Conheci histórias de pessoas que deixaram de almoçar fora 
e passaram a levar marmita para o trabalho para economi-
zar dinheiro e apoiar o projeto. Pessoas que, apesar de não 
gostarem de redes sociais, criaram um perfil no Facebook 
só para acompanhar a página. Sem as redes sociais, aliás, 
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o projeto não existiria. Elas têm um poder fantástico para 
juntar pessoas com interesses comuns e possibilita trabalhar 
com pessoas do mundo todo.

O sucesso do primeiro volume foi tanto que nos encorajou 
a tentar um segundo, dessa vez, com outros 36 prédios. Foi 
o que fizemos em outubro de 2016. Lançamos o projeto no 
site de financiamento coletivo Catarse e arrecadamos mais de 
157 mil reais, um valor 274% maior do que nossa expectativa 
inicial. No terceiro volume, que traz 50 construções, tivemos 
outra grata surpresa. Batemos nossa meta de arrecadação 
em 56 horas e 50 minutos. Foram quase 900 livros vendidos 
em 48 horas, com uma média de três livros por apoiador. 
Contabilizando as três campanhas de financiamento coletivo, 
arrecadamos algo em torno de 700 mil reais (mais precisa-
mente 693 mil reais) para o Prédios de São Paulo, incluindo 
o volume dedicado às crianças.

O livro foi requisitado até pela Biblioteca de Washington
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Os livros estão por aí para influenciar outras pessoas a 
fazerem seus próprios projetos acontecerem, inspirar quem 
mora nesses prédios a cuidar dos apartamentos e suscitar a 
curiosidade de quem vai comprar um imóvel a avaliar prédios 
antigos, contribuindo para mudar aquele pensamento de 
que, se é velho, é automaticamente ruim. O velho, ou melhor 
dizendo, antigo, pode ser estupendo, como os nossos livros 
mostram. A filosofia consumista ao estilo norte-americano, 
importada no Brasil, de que tudo tem seu tempo e data de 
validade e que só o novo é bom porque não dá problemas é 
equivocada e serve mais para carros do que para imóveis. É 
uma visão rasa e errônea, especialmente porque não é dessa 
forma que os norte-americanos encaram sua história. Eles 
valorizam muito a própria cultura e são experts em fazer de 
prédios e lugares antigos grandes atrações culturais. 

O projeto Prédios de São Paulo não foi nenhuma tacada 
de gênio. Sempre digo, com humildade, que simplesmente fui 
o primeiro a abordar sob esse ângulo o tema da preservação 
e da memória arquitetônica paulistana. Meu talento é juntar 
as pessoas, engajá-las em uma causa e lutar junto. Hoje, 
há projetos similares, “filhos” do nosso, como o Prédios de 
Curitiba, o Prédios de Porto Alegre e o Prédios de Recife, 
entre outros. O que fizemos exerceu uma boa influência e 
continuamente sou inspirado por outras pessoas. Estou 
aberto a tudo e a todos os que entram em contato comigo 
para um bate-papo e dicas.

Às vezes, sou convidado a dar palestras sobre o projeto. 
São boas oportunidades para explicar às pessoas que elas 
também podem tirar da gaveta suas próprias ideias e que 
nada está fora do nosso alcance. Demanda uma forte paixão 
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e comprometimento para fazer algo maior, que não seja 
apenas de interesse imediato. Se quiser fazer bem feito, é 
possível conseguir reunir fãs, seguidores, pessoas com in-
teresses comuns. Pessoas se comprometendo a fazer mais 
sem retorno tangível, no máximo, por um ganho de imagem 
que pode gerar outras coisas.

Depois de vários financiamentos coletivos e dez livros 
publicados (veja mais na aba CULTURA do nosso site), fico 
pensando nas primeiras pessoas com as quais falei dessa ideia, 
quando tudo começou. A grande maioria me disse que eu 
não poderia fazer um livro sem uma editora, que precisaria 
captar milhões de reais antes via Lei de Incentivo à Cultura 
e que os textos precisavam ser do Fulano famoso e as fotos, 
do Sicrano badalado. Sabe qual é a moral dessa história? Siga 
sua intuição, escute quem quer ver seu sucesso acontecer, 
nem que seja só sua mãe. Sério! E o mais importante de tudo: 
não escute quem tem interesse em te mostrar os problemas 
só para vender facilidades.

Às vezes, me perguntam se eu ganhei dinheiro com os 
livros. Eu sempre respondo com outra pergunta: é possível 
ganhar dinheiro com a venda de livros? O projeto em parte 
se paga e em parte eu torro uma grana do meu bolso por pura 
paixão. Essa é a realidade. Essas publicações acontecem so-
mente por uma grande energia realizadora de quem está por 
trás. Imprimir o sonho no papel é o objetivo. Literalmente.

Por outro lado, aprendi muito sobre financiamento coleti-
vo, contratos de edição, proteção de marca e direitos autorais 
de fotos, inscrição de projetos editoriais em cadastros de 
publicações, prêmios de literatura e prêmios dos órgãos de 
conservação. Foi uma fabulosa escola. Valeu muito a pena. 
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Pelas pessoas que conheci, sobretudo. Milena foi só a primeira 
de uma série longa de seres humanos incríveis que cruzaram 
meu caminho. Alguns hoje são meus melhores amigos, sócios 
e clientes. O capital imaterial, ou seja, que não é feito de 
“coisas”, é imenso. Nesse sentido, fiquei muito rico. Sobre 
o resto, não há nenhum arrependimento. Lucrar nunca foi o 
meu objetivo. A intenção sempre foi conseguir retribuir com 
o justo a todos os que contribuíram de alguma forma e tentar 
ao máximo reduzir as perdas, para que o projeto parasse de 
pé e não precisasse ser encerrado. Esse foi o equilíbrio que 
tentei encontrar nesses anos.

Nosso sucesso com as quatro publicações foi tanto que 
o próprio Catarse, a plataforma de financiamento coletivo, 
pediu que elencássemos os pontos que levaram ao sucesso 
dos projetos. Vou listar aqui os sete pontos:
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1. Crie um projeto de qualidade. Isso implica produzir 
bastante conteúdo profissional, muito antes de seu projeto 
ir ao ar. Afinal de contas, por que alguém deveria apoiar 
uma ideia se não sabe se você tem capacidade de entregar 
o que promete? Logotipo, site, fotos, peças gráficas e textos 
explicativos precisam demonstrar a qualidade do seu projeto. 
Nada pode ser deixado de lado.

2. Crie uma rede e se interesse pelo seu público. 
Divulgue seu projeto nas redes sociais que têm aderência 
com seu público e vá agregando conteúdo e conversando 
com quem se interessar pelo assunto. Coloque-se na ótica 
de criar amigos, não simplesmente conquistar seguidores. 
Esse será o primeiro termômetro da situação. Nesse ponto, 
será possível saber se a proposta faz sentido.

3. Faça a lição de casa. É preciso conhecer tudo (ou 
quase tudo) sobre o tema que se propõe a abordar. Se você 
não é um expert, provavelmente vai ter que contratar alguns 
para te auxiliarem na jornada.

4. Financiamento coletivo tem a ver com comunidades. 

E a primeira delas é a sua. Pode parecer algo banal, mas um 
dos aspectos mais importantes de uma campanha é a sua 
equipe. Você precisa de muita gente boa, bem alinhada e 
determinada a tirar o projeto do papel. É um esforço enorme, 
e todos precisam entender que o objetivo final é ver o projeto 
realizado. Não existe “eu”, “você” ou “ele” durante os dias 
de campanha. Todos precisam carregar pedra e beber água. 
Claro que é preciso levar em conta as capacidades de cada 
um, mas deve-se também contar com a igual dedicação de 
todos. Os egos precisam ser colocados de lado, e o dinheiro 
nunca poderá ser o foco final, já que os orçamentos precisam 
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estar espremidos e contidos ao máximo. O mais importante 
é fazer acontecer.

5. Seja uma formiguinha disciplinada. Se você acha que 
basta ter uma grande ideia, formatar no Catarse e deixar a 
coisa rolar sozinha, tenho uma má notícia para dar: você 
não poderia estar mais enganado. A realidade é que você vai 
precisar contatar – uma a uma – todas as pessoas que curtem 
o seu projeto de forma simpática e oferecer a elas algo que 
realmente lhes interesse e esteja a seu alcance. Além disso, 
terá que se colocar à disposição das pessoas para explicar 
tudo o que for necessário. Se realmente tiver paixão pelo que 
faz, isso não será um problema, aliás, será algo natural, mas 
vai exigir horas, dias ou semanas de dedicação. Coloque isso 
no seu cronograma e agenda pois, provavelmente, devido 
ao seu trabalho, rotina etc., você não irá dormir durante o 
tempo de duração da campanha.

6. Conecte os pontos: quais empresas teriam interesse 
em patrocinar seu projeto? O que você tem para oferecer 
como uma grande oportunidade? Essas duas respostas em 
conjunto podem lhe assegurar uma porcentagem do finan-
ciamento garantida, antes mesmo que a campanha vá ao ar.

7. Após tudo isso, não esqueça: os primeiros dias da 
campanha são essenciais. É fundamental fazer uma pré-cam-
panha e criar expectativa sobre o seu “produto”. Feito isso, 
concentre-se e programe-se para as primeiras 48/72 horas 
após a largada. Salvo raras exceções, esse será o momento 
da verdade sobre o seu projeto.

Inspirado pelo Prédios de São Paulo, criamos o projeto 
Casas de São Paulo. No começo, confesso que não acreditei 
muito na ideia. Achava que era mais difícil entrar nas casas, 
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pois há questões de segurança, casas históricas de arquite-
tos que ainda estão no mercado e imóveis que estão atrás 
dos muros. Mas, no final, deu certo, e hoje nossa página do 
Facebook apresenta prédios e casas de São Paulo para seus 
seguidores, além claro de mais um livro sobre o tema no 
mundo! (Risos.)

Outros filhotes culturais
Para estimular as pessoas a conhecerem melhor a cidade 
onde vivem, eu e meu sócio e companheiro de aventuras, 
Octavio, tivemos a ideia de convidar amigos e clientes para 
passeios pelo Triângulo Histórico, no Centro de São Paulo. 
Partindo do Palacete Chavantes, na sede histórica da Refúgios 
Urbanos, mostramos os prédios emblemáticos, contamos suas 
histórias e curiosidades, mostramos as fases do desenvolvi-
mento econômico e social da cidade. O objetivo é valorizar 
e instigar as pessoas a andarem pelo Centro, olhando para 
cima, descobrindo um pouco da história de São Paulo, no 
local onde a cidade nasceu e que marca seu crescimento du-
rante o século 20. O Tour pelos Prédios de São Paulo surgiu 
despretensiosamente e ganhou corpo. Fizemos uma parceria 
com uma agência de viagens que divulgava e montava grupos 
para passeios mensais, sempre aos sábados. Eu, Octavio e, 
depois, o Almiro, levamos centenas de pessoas para conhecer 
e reconhecer o Centro da cidade junto com nossa amiga e 
guia Deborah. E as fizemos perceber a imensidão de histórias 
que nossa cidade coleciona.

Outro projeto que chegou à Refúgios Urbanos e apoiei 
sem pestanejar foi o restauro de um painel da grande artista 
Sophia Tassinari (1927-2005), que estava coberto por tinta 
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Veja o restauro procurando no Youtube “restauro painel Sophia Tassinari” 

no salão de festas do Edifício Carinas, na Avenida Angélica, 
em Higienópolis. Uma amiga arquiteta que estudou na me-
lhor faculdade de restauro de Florença, a Renata Ferretti, 
mudou-se para o Carinas e começou a cuidar do prédio e a 
conhecer os moradores. Um deles contou a ela que o prédio 
tinha um painel artístico no salão de festas e que, certa vez, 
não se sabe ao certo por que, o painel foi apagado. Como 
restauradora, ela pegou as ferramentas e saiu procurando 
até encontrar a pintura.

Como ela já conhecia Refúgios Urbanos, me procurou e 
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contou a história. Meu interesse foi tanto que comecei uma 
pesquisa sobre a Sophia Tassinari, que havia estudado com 
Anita Malfatti. Comprei alguns livros e percebi o valor e 
relevância que ela tem para a arte brasileira. Achamos que 
seria bacana recuperar aquele painel e topamos bancar o 
trabalho da Renata, que se prontificou a fazer o restauro.

Se me permitem, vou narrar um fato curioso sobre mi-
nha relação com a Renata. Enquanto ela fazia o trabalho, 
postamos fotos do painel no Facebook. O pai dela começou 
a ver, porque eu a marcava nas postagens. Quando ele viu 
meu nome, pediu a ela que perguntasse se eu conhecia o 
Gino Gavazzi. Eu disse que era meu pai. Descobri então 
que o pai dela foi buscar meu pai no aeroporto quando 
ele chegou ao Brasil pela primeira vez para trabalhar na 
Pirelli, na década de 1960. O pai dela também trabalhava 
na empresa e, quando meu pai chegou, foi ele quem o levou 
à casa que ocuparia em São Paulo. Olha onde começou essa 
história das famílias Ferretti e Gavazzi! Parece realmente 
que nossas famílias tinham alguma coisa para fazer juntas. 

Tive o grande prazer de investir no restauro e em um 
painel de vidro para proteger a obra. Participar deste projeto 
foi muito bacana e inspirador. Espero que ações como essa 
inspirem outras pessoas a tomarem suas próprias iniciativas 
e a preservarem seus prédios. 

Em 2016, realizamos outro projeto que nos encheu de 
orgulho: uma exposição em comemoração aos 88 anos de 
nascimento do arquiteto David Libeskind (1928-2014), au-
tor, entre outros, do projeto Conjunto Nacional, um dos 
símbolos da Avenida Paulista. Fui convidado por Marcelo 
Libeskind, filho do arquiteto, a colocar de pé a exposição. 
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Chamamos Milena Leonel para fazer a curadoria e direção 
de arte, e conseguimos abrir a exposição em tempo recorde, 
graças também à ajuda de produção da Ana Clara Queiroz. 

(https://refugiosurbanos.com.br/projetos/expo-david-libeskind)

Selecionamos imagens que mostravam a vida e a obra 

do David Libeskind e expusemos tudo em um dos grandes 

corredores do Conjunto Nacional. No dia da inauguração, 

fechamos uma das salas de cinema do prédio e fizemos um 

debate aberto ao público sobre a obra do arquiteto. Conse-

guimos encher um cinema numa quinta-feira à tarde. 

Não ganhamos nada para fazer essa exposição, pelo con-

trário, gastamos 5 mil reais do nosso bolso para fazer acon-
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tecer. Mas também teve muita parceria, a administração do 
Conjunto Nacional nos ajudou e o Cinearte cedeu o espaço 
para a noite inaugural. 

O trabalho do empreendedor é assim, a situação ideal 
não existe. A situação ideal é você fazer o máximo possível 
com o que tem. Um dia antes de a exposição do Libeskind 
ser aberta, eu conversei com a Silvia Artacho, sobrinha do 
Artacho Jurado (1907-1983), responsável pela construção de 
alguns dos prédios mais icônicos da cidade, como os edifícios 
Bretagne e Viadutos. Ela falou: “Vocês fazem as coisas com 
nada”. E eu respondi com uma frase que sempre repito: 
“Feito é melhor do que perfeito”. Se ficássemos esperando a 
situação ideal, ou seja, um banco ou uma empresa financiar 
o projeto para podermos fazer todos os quadros perfeitos e 
montar uma megaexposição, não faríamos. Essa é a realidade. 
A gente fez uma exposição com impressões em semi fine art, 
que era o que dava para fazer. Não tivemos dinheiro para 
montadores nem nada, viramos a noite montando e colando 
as fotos. E foi feito. E ficou bonito.

Também tenho muito orgulho do jantar de gala que or-
ganizamos na galeria de móveis brasileiros Apartamento 61 
para doar um painel artístico em memória do escultor Victor 
Brecheret (1894-1955) naquela que foi sua casa. 

Todos esses projetos reforçam nossa marca de ser uma 
imobiliária de amantes da Arquitetura. O ganho de imagem 
é intangível, impossível de mensurar e, no fundo, é a descul-
pa que me permite fazer os projetos culturais como esses e 
apoiar outros. O gatilho para ser o mecenas dessas ações é 
sempre o entusiasmo, a paixão. 

Promovemos os projetos culturais junto pessoas que 
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querem realizar, e isso é fundamental. São projetos de baixo 
orçamento, e não haveria como conseguir via leis de incentivo 
a verba necessária para restaurar um painel de uma artista 
como a Sophia Tassinari, por exemplo. Não há como viabilizar 
cultura de maneira rápida e eficaz, a não ser investindo do 
próprio bolso e sem esperar retorno no curto prazo. É preciso 
ter uma mentalidade diferente, investir ou achar forma de 
captar dinheiro para realizar.

Quem quer fazer projetos culturais deve se colocar na 
postura de curador, aquele que aperfeiçoa os detalhes, junta 
a equipe, escolhe o que e como fazer acontecer. Deve enten-
der o que quer comunicar e deixar claro. É “simples” assim. 

Dentro da minha verba de marketing, sempre separo uma 
quantia para investir nas coisas de que gostamos. É algo que 
me dá um grande prazer. Não consigo medir o ROI (retorno 
sobre o investimento), mas sou capaz de citar alguns frutos 
que colhi a partir desses projetos. 

No caso do livro Prédios de São Paulo, isso é claríssimo. Eu 
investi muita energia e dinheiro nas duas primeiras edições 
do livro, mas boa parte da equipe da Refúgios Urbanos veio 
através dele. Então, hoje, boa parte do nosso faturamento é 
de um projeto em que só “perdi” dinheiro. Então há várias 
formas de ver a situação e contabilizar os ganhos. Não sei 
fazer as contas de quanto cada real investido me trouxe ou 
vai me trazer. Prefiro adotar a lógica abundante do Jeito La-
ranja, sabendo que se dou muito, vou receber muito. Só não 
sei quando. Mas sei que vai voltar. Nesse sentido, é preciso 
ter fé. Acreditar cegamente. 

Dito tudo isso, a RU está de pé, pois, além dessas loucu-
ras todas, eu tento ser um bom administrador e manter as 
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contas no verde. Isso também é importante. Não se pode ser 
“louco” o tempo inteiro.

Faltava um olhar 
Mesmo com todo o meu entusiasmo com os projetos 

culturais que realizamos, sentia falta de fazer algum projeto 
que nos aproximasse das pessoas e que tivesse relação com 
lares. Quando conheci o Programa Vivenda, do Fernando 
Abudd, pensei: “EUREKA! É isso!”. 

Trata-se de uma empresa que oferece reformas a um 
preço acessível, por meio de lojas em algumas periferias da 
metrópole e que tem uma linha por meio da qual recebem 
doações de empresas. Com os recursos dessas doações, a 
Vivenda ajuda famílias que não podem pagar pelas reformas. 
Neste caso, o Fernando seleciona junto às comunidades 
alguns casos de famílias que não poderiam custear a obra, 
e nós ajudamos a realizar o pequeno sonho da dignidade 
da casa própria.

Estava disposto a ajudar e fiz uma proposta a todos na 
Refúgios Urbanos. Sugeri que doássemos 2% de cada uma 
de nossas vendas para projetos culturais ou sociais como o 
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VIVENDA. A ideia foi aprovada por unanimidade e, dessa 
forma, passou a valer também para os futuros associados. 
Todos os que chegam à empresa hoje abraçam essa decisão. 
E faz todo o sentido para a Refúgios Urbanos participar de 
programas como esse, assim como do Orgânico Solidário ou 
do Sopão, porque, na verdade, a gente preza por um mundo 
melhor e nossas atitudes precisam ir junto.

Nosso objetivo sempre foi encontrar lares para as pessoas 
morarem bem, e aí poder oferecer isso por meio do Vivenda 
é algo que nos faz extremamente felizes. 

Ter um lar digno vai muito além de ser “bonitinho”. É algo 
psicológico e leva a outras áreas da vida e traz melhorias. São 
degraus mentais que vão acontecendo. A ideia, para além 
da reforma, é promover uma reflexão sobre a importância 
da moradia adequada, digna, e isso tem tudo a ver com a 
Refúgios Urbanos. Acho que esta atitude faz diferença na 
vida desses moradores.

Já bancamos dezenas de reformas. São gotas no oceano, 
mas está valendo. Muito. Percebemos isso quando vamos 
visitar as famílias. Se você pode fazer pouco, faça pouco, pois 
aquele pouco pode ser muito para quem recebe.

Barões do café na Refúgios Urbanos:
o Jeito Laranja também é se divertir! 

Também criamos na Refúgios um projeto inspirado numa 
viagem que fizemos a Nova York, em agosto de 2017. Lá, 
visitamos o Tenement Museum, que nada mais é do que o 
museu da pessoa. Não tem nenhuma raridade para mostrar. 
A única curiosidade é viajar no tempo e ver como as pessoas 
viviam antigamente. 
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O museu funciona num antigo conjunto habitacional que 
ficou abandonado por 70 anos. Depois, um empresário foi lá 
e descobriu que o local ainda mantinha suas características 
originais por dentro, com papel de parede, móveis e tintas 
dos anos 1930.

A organização do censo norte-americano permite saber 
quem morou naquele endereço ao longo dos anos. Com 
muita pesquisa, os fundadores do museu cruzaram os dados, 
descobriram quem tinha morado lá e mapearam as histó-
rias. Durante a visita ao local, um guia vestido com trajes 
dos anos 1930 passeia pelo prédio e conta histórias comuns 
das famílias.

Quando voltamos ao Brasil, vimos que já tínhamos isso 
na mão, com o Palacete Chavantes, onde a sede histórica da 
Refúgios Urbanos ficava (vendida em 2018 para mudarmos 
para um belíssimo prédio modernista na Angélica). O edifí-
cio tem histórias tristes, felizes e curiosas, que pouca gente 
conhece. Por exemplo: o prédio foi construído nos anos 
1930, no terreno onde ficava a residência do ex-governador 
e senador por São Paulo, Francisco de Assis Peixoto Gomide 
(1849-1906). Foi construído para ser um prédio residencial 
e depois passou a ser comercial. O conjunto que pertence à 
Refúgios preserva boa parte da construção original. O que 
falta para deixar a visita mais interessante? Ter pessoas 
vestidas de barões do café guiando o passeio e contando essa 
história, ou seja, da família cafeeira que viveu no prédio e 
dos donos do conjunto ao longo do tempo. Seria um tour de, 
no máximo, uma hora, que mostraria às pessoas quantas 
histórias interessantes deixamos passar. E que, no fim das 
contas, são a nossa história, são a História do Brasil. Com 
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essa ideia na cabeça, encomendamos os trajes, mas, devido 
ao calor da vestimenta, restringimos o projeto aos períodos 
mais frios do ano, no outono e inverno.

Com esse mesmo espírito de resgatar a História de São 
Paulo, nos unimos a outras duas imobiliárias, a Zac Imóveis e 
a Graziella dos Imóveis, para promover um tour pelo edifício 
do antigo Banco de São Paulo. Conseguimos uma parceria 
com a Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude de São Paulo 
e organizamos passeios no interior do prédio, projetado pelo 
arquiteto Álvaro de Arruda Botelho e considerado o mais 
belo edifício art déco da cidade. Os participantes tiveram 
a oportunidade de conhecer o cofre do banco, detalhes da 
construção, como o piso de mosaico de pastilhas cerâmicas, 
os elevadores com portas de madeira e o imponente salão 
nobre, totalmente revestido de madeira de lei. Foram muitos 
projetos nesses anos todos, e muitos ainda estão por vir. Gosto 
de pensar que a Refúgios Urbanos é o sol de um sistema de 
planetas que promove e capta recursos, aproxima pessoas 
que têm os mesmos interesses e catalisa projetos ligados 
à arquitetura, à preservação da memória e da história que 
estão por trás dos prédios e casas de São Paulo. Histórias 
que, se não forem contadas, morrem com as pessoas que as 
escreveram.
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Octavio Pontedura, Almiro Dias e Matteo Gavazzi
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Capítulo 8
A relação com o tempo e o dinheiro
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Dou valor relativo a dinheiro. O Dinheiro é vil? 
Sujo? Depende. Se você estiver disposto a fazer tudo 
por ele, sim.

Não estou dizendo que é feio, mal, sujo ganhar dinheiro. 
Longe disso. Quem diz que dinheiro não é importante está 
mentindo. Dinheiro é instrumento de troca, permite-nos 
ter uma vida melhor e não passar dificuldades, privações e 
humilhações. Acima de tudo, nos ajuda a ter tranquilidade. 
Mas nunca deve ser colocado acima da parte humana, dos 
relacionamentos, do toque, do convívio e da satisfação de 
ser você mesmo.

Quem trabalha só pelo dinheiro normalmente tem pouca 
paixão pelo que faz. Se a quantia atingida não acompanha suas 
expectativas, a pessoa abandona as metas sem alcançá-las. 
Escolher uma carreira com foco em dinheiro é uma escolha 
errada. Sempre haverá dificuldades, acontecimentos ruins e 
pessoas difíceis. Sem paixão, fica difícil encontrar motivação 
para pular da cama. 

 Quer um exemplo de alguém que abraçou a carreira com 
paixão? Essa pessoa é a Camila Raghi. Antes de ser uma das 
nossas, ela, que é arquiteta de formação, trabalhava com 
patrimônio, que é um ofício que exige muito entusiasmo de 
quem faz, porque a compensação financeira nem sempre 
(ou melhor, quase nunca) está à altura do empenho que 
demanda. Eu acreditava que ela gostava muito mais do seu 
trabalho anterior, mas tinha optado pela carreira de corretora 

Capítulo 8



316

para equilibrar as finanças. E assim pensando, a citei como 
exemplo de alguém que estava satisfeito do ponto de vista 
humano, mas não do ponto de vista financeiro e que encon-
trou na Refúgios Urbanos um equilíbrio entre as duas coisas. 

Para minha surpresa, ela me corrigiu e disse que hoje, 
como sócia, gestora e corretora, também sente uma grande 
satisfação pessoal e se diverte muito mais, estando num 
ponto de satisfação humana, profissional e financeira nun-
ca alcançado antes. Essa resposta da Camila é uma mostra 
de que, quem gosta da adrenalina da negociação, da busca 
incansável pelo imóvel certo para cada cliente, certamente, 
terá prazer em ser corretor. Mas, para seguir esse caminho, 
é essencial ter prazer e felicidade no que faz.

O corretor é um empreendedor e a paixão é o Norte de 
quem empreende, a gasolina que permite fazer 100 quilô-
metros a mais quando os outros estão parando, que move a 
busca por mais conhecimento, que faz não desistir. 

Meu trabalho me faz sorrir todos os dias. O que me move 
como refugiado? A vitalidade do dia a dia. Todos os dias estou 
em um lugar diferente (agora até numa cidade diferente, 
visto que abrimos nossa primeira filial em Santos), conhe-
cendo novas pessoas. Sou curioso por natureza, e as novas 
experiências no meu cotidiano alimentam esse sentimento. 
Acho que não saberia viver sem saber que a cada dia posso 
ter um novo desafio para vencer meus limites e estabelecer 
novas metas. 

Não importa a quantidade de zeros na conta ao final do 
mês. Importa o brilho no seu olhar e o sorriso do cliente. Se 
você viver com entusiasmo, a vida vai te premiar, financei-
ramente também.
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E não me venha com “o que faz brilhar meu olhar não paga 
minhas contas”. Mentira! Depende de você tornar o percurso 
viável. Não estou dizendo que é fácil, mas sim, é possível. 
E que podemos atingir o sucesso fazendo o que gostamos.

Falando em sucesso, acho que essa palavra torna-se 

uma métrica estreita quando entendida apenas como ter 

dinheiro, posição social, status. Sucesso é uma palavra 

que segrega, cria vencedores e perdedores, quem chegou 

lá e quem não chegou. Entendo que o fracasso não deve 

ser lido como a antítese do sucesso. São duas faces da 

mesma moeda. Na verdade, não existe fracasso, pelo 

menos não definitivo. Como já disse, só existe fracasso 

onde há desistência.

O aprendizado em torno do fracasso não é ensinado 

nas escolas. O erro costuma ser mal visto. Se você errar 

ou fracassar em uma tarefa, será penalizado. Crescemos 

com esse mito de que existe só um caminho certo, só 

um tipo de educação, de trajetória, e isso não estimula 

a aprender com os erros. E, pior, com medo de errar, as 

pessoas desistem nos primeiros obstáculos e acabam 

não realizando nada.
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 Nunca é tarde demais. É possível começar algo novo 
com qualquer idade. Todo dia é dia de começar um novo 
caminho. Não existe possibilidade diferente dessa. Então, 
mesmo que seja doloroso e demore, comece hoje mesmo 
seu novo caminho. Construa sua nova história. Não existe 
momento propício. As estrelas nunca estarão alinhadas fa-
voravelmente. Somos nós que as alinhamos e construímos 
o momento propício. 

Quer fazer uma faculdade aos 40 anos? Faça. Quer co-
meçar um novo projeto aos 60? É possível. A história está 
cheia de exemplos de recomeços. Quer alguns? Aos 28 anos, 
J.K. Rowlling, autora da saga Harry Potter, era uma mãe solo 
vivendo de auxílio do governo que pensava seriamente em se 
suicidar. Com 30 anos, Harrison Ford, o Indiana Jones, era 
carpinteiro. Stan Lee, criador dos heróis da Marvel, lançou 
seu primeiro quadrinho com mais de 40 anos. Os atores 
Samuel L. Jackson e Morgan Freeman só conseguiram seus 
primeiros grandes papéis aos 46 e aos 52 anos, respectiva-
mente. Seja qual for o seu obstáculo, superá-lo depende da 
sua resiliência.

Ajude primeiro e devolva parte do que ganha
Acredito que, ajudando, dando algo a alguém, a alguma 

causa, a nossa energia flui livre e abre nossos caminhos, e 
isso retorna das mais variadas formas. Internamente, firmei 
uma sociedade com o mundo, porque quero que ele seja me-
lhor. Assumi o compromisso de estabelecer um percentual 
do meu dinheiro, do meu tempo e da minha atenção para 
dedicar aos outros. E cumpro. Ajo para ser a mudança que 
quero no mundo. Quando devolvemos para o mundo parte 
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do que ganhamos, que seja 10%, isso volta para nós, porque 
está sendo “investido” na sociedade, numa vida melhor para 
todos. 

Tenho uma lista de desejos para as pessoas que estão 
à minha volta, pois acredito em mudar o mundo que está 
próximo, ao meu redor. A vida me deu e continua me dando 
muitíssimo. Essa é a ajuda que eu me prontifiquei a dar. 
Cada um deve fazer do seu jeito. O importante para mim é 
devolver parte do que você tem para quem precisa.

O ato de doar pressupõe uma atitude de fé. Só podemos 
abrir mão de coisas importantes para nós em benefício do 
próximo quando temos certeza de que não estamos perden-
do nada, quando temos fé de que o universo sempre nos 
proverá tudo o que precisarmos e que, por isso, podemos 
compartilhar o que temos.

Todas as vezes em que ajudei, a única coisa que fiz foi 
retribuir o que a vida me deu. Não cheguei até aqui sozinho. 
Tive pessoas que foram generosas comigo e me ajudaram 
quando precisei. Lembro-me disso e estou sempre disponível 
quando alguém precisa da minha ajuda. E não falo apenas 
de doações materiais. A regra vale também para os dons e 
talentos que generosamente repartimos com quem nos cerca. 
Um dia, a vida vai nos devolver a colaboração. É uma roda 
que se autoalimenta. E, se acreditarmos nela, continuaremos 
recebendo sempre mais. Comigo sempre funcionou assim. 

Tudo o que fiz e criei sem interesse sempre me deixou 
mais próspero em todos os sentidos. Tive um bom exemplo 
da eficácia dessa “regra” quando um amigo de infância me 
procurou. Nós nos conhecíamos do tempo em que eu vinha 
ao Brasil visitar meu pai nas férias. Ele me procurou dizendo 
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que iria largar a faculdade e focar no trabalho. Falei para 
ele não se conformar, o aconselhei a não parar a faculdade 
e o ajudei a pagar a prestação do curso até a formatura. O 
empenho dele para estudar era muito maior do que o esfor-
ço que fiz em ajudá-lo. Ele acordava às seis da manhã para 
trabalhar numa fazenda, voltava para casa às seis da tarde 
e ia estudar à noite, em outra cidade. 

Esse meu amigo formou-se, progrediu, abriu uma loja e 
empreendeu, gerando emprego e oportunidades para outras 
pessoas. O dinheiro que tirei do bolso para ajudá-lo não me 
faltou em nada. E ele ainda seguiu o exemplo e ajudou outras 
pessoas. Onde eu perdi? Todos ganhamos. 

Ao mesmo tempo, se alguém lhe der uma oportunidade, 
desfrute bem. Conclua tudo o que começar, principalmente 
se é algo que traga benefícios para a vida toda e não desista 
diante das dificuldades que aparecerem.

Ah, importante: não podemos nos esquecer de sermos 
generosos também conosco. Precisamos nos tratar bem. 
Neste caso, meu conselho é: não corte pequenos luxos, como 
um bom jantar, uma massagem, um show bacana, um fim 
de semana na praia. Precisamos querer mais para nós e para 
a nossa vida, e não achar que poupando moedinhas vamos 
ser prósperos. E Sobretudo curta esses “Luxos” com quem 

A única coisa que peço a todos que ajudei é 
que façam o mesmo a outros que estiverem 

precisando. Se não colocarmos a energia, 
o dinheiro e a abundância de volta ao círculo, 

o fluxo para. E compreender isso é um 
alimento para a vida toda. 
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você ama. 
Né minha beloved Mariana? A gente adora curtir junto, 

nem que seja um espresso na nova cafeteria da cidade! Se 
permita!

Padronização dos hábitos
Nosso tempo é escasso. E, se queremos aproveitá-lo, a 

organização é indispensável. Alguns detalhes da vida pessoal 
e profissional podem e devem ser padronizados. Neurocien-
tistas já comprovaram que os seres humanos são patologi-
camente comandados por seus hábitos.

Charles Duhigg falou sobre isso no livro O Poder do Há-
bito, de 2012: “Pessoas de sucesso obtêm êxito transforman-
do hábitos. Todos começam com um padrão psicológico. 
Primeiro, há uma sugestão, ou um gatilho, que diz ao seu 
cérebro para entrar em modo automático e desdobrar um 
comportamento. Depois, há a rotina, que é o comportamento 
em si. Para alterar um hábito, é preciso modificar os padrões 
que moldam cada aspecto de nossas vidas. Entendendo isso, 
ganhamos liberdade – e a responsabilidade – para começar 
a trabalhar e refazê-los”.
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O cérebro humano agrupa uma sequência de ações em 
rotinas automáticas, que são a raiz dos hábitos. O cérebro 
está todo tempo procurando maneiras de poupar esforço 
para a mente desacelerar com mais frequência. O esforço 
poupado é uma enorme vantagem para podermos dedicar 
energia mental para tomarmos melhores decisões. 

 Rotina é estabelecer hábitos positivos para que se tor-
nem naturais. A palavra assusta muita gente, mas a rotina 
pode ser muito boa para a vida profissional e pessoal. Pes-
soas bem-sucedidas têm uma rotina muito precisa, nada é 
deixado ao acaso. Transformar as pequenas decisões do dia 
num dilema consome muita energia. Na hora de escolher 
o que realmente importa, a mente já está poluída e não dá 
seu melhor.

Depois que descobri isso, padronizei várias ações do meu 
dia e passei a criar hábitos. Tenho algumas calças, poucas 
camisas e polos, e três pares de sapatos. Desta forma, não 
perco tempo de manhã escolhendo o que vou vestir. Meu 
único esforço é coordenar a cor do sapato com os outros 
dois elementos escolhidos. Ou seja, meu dia já começa com 
uma decisão a menos.

Meu café da manhã é sempre o mesmo. Depois, levo 
meus cachorros para passear e me exercito na esteira, ou 
jogo tênis, o que contribui para me manter disposto e com 
energia para todo o dia. Às 7h30/8h00 da manhã, saio para 
o escritório e ainda não tomei nenhuma decisão verdadeira.  

Outros hábitos pessoais que desenvolvi foram o de ler 
muito e assistir pouca televisão. Esta última, eu nem tenho 
em casa, pois acredito que ela entorpece a mente e nos faz 
ficar zapeando por programas nos quais nem temos inte-
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resse real. Precisamos abrir a mente para novas histórias, 
realidades, adquirir conhecimento e, para isso, leio, vejo 
filmes, documentários, escuto música e podcasts, além de 
estar perenemente curioso para ampliar meus horizontes 
conhecendo novas pessoas. Meus livros favoritos são sobre 
a cidade, arquitetura, biografias, históricos, de negócios e 
muitos outros, impressos e do Kindle. 

Também listo as tarefas do dia, por ordem de prioridade 
e importância. Tem um livro muito bacana, The Morning 
Miracle, de Hal Elrod, que corrobora com essa prática do 
acordar cedo, criar rotinas e tornar sua jornada de trabalho 
mais positiva. Ele mostra como nossa vida pode ser mais 
produtiva se acordarmos mais cedo. Mostra quantas coisas 
podemos fazer sem nenhum trauma à nossa vida, anteci-
pando o despertador em algumas horas. Adquiri o hábito 
de acordar entre 6h00 e 6h30 todos os dias e só aumentei a 
qualidade do meu dia a dia com essa rotina. 

Sua disposição em acordar antes, criar uma rotina e ini-
ciar seu dia cedo aumenta sua produtividade de maneira 
impensável. Tente e verá como seus dias renderão mais ;) 
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Capítulo 9
Aonde queremos chegar
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Como empreendedor, sei que preciso me questionar o 
tempo inteiro sobre nosso negócio. Questiono sempre se a 
empresa está no caminho certo e o que poderia ser diferente. 

E também olho para o mercado e para o que está aconte-
cendo lá fora. Sabe aquela frase famosa entre os empreen-
dedores: “Qual é a empresa que vai matar o seu negócio?” 
Tenho ela sempre em mente para decidir nossos próximos 
passos. Entendo que é preciso pensar nisso para tentar me 
antecipar. Um empreendedor está sempre antecipando ten-
dências e inovações. Acredito que essa seja uma das razões 
de a Refúgios Urbanos não ter sofrido com a crise no período 
entre 2013 e 2016. Nunca nos contentamos em “só vou ven-
der e comprar os apartamentos como estão”. Fomos atrás de 
criar projetos, fazer 3D, oferecer fotos melhores, vídeos, e 
estabelecer relacionamentos verdadeiros. E esse continuará 
sendo o nosso foco. 

Melhoria e aperfeiçoamento contínuos. 
Há quem diga que os sites de venda de imóveis e a tecno-

logia irão levar as imobiliárias à extinção. Não sou pessimista 
assim. Estou certo de que sempre haverá espaço para os 
corretores que fizerem um trabalho extraordinário. O ser 
humano gosta de seres humanos, por isso criamos as cidades 
e, por isso também, temos preferência pelo contato pessoal.

Até uma casa conseguir se vender pra outra sozinha, tô 
de boas! :) 

Os trabalhos braçais as máquinas vão fazer. O que as 

Capítulo 9
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máquinas não terão condições de fazer é criar empatia. A 
máquina não tem sentimento nem sensibilidade e mesmo 
que um dia tenha por meio de IA, a gente não vai ter por 
elas. O computador pode apontar onde há um apartamento 
de três dormitórios com uma suíte e vaga de garagem, mas 
não saberá entender que o cliente quer um prédio charmoso, 
com boa localização, e passar aquela segurança que somente 
um especialista do mercado através do contato pessoal pode 
transmitir. 

Somente um especialista terá um leque mais certeiro 
e completo de respostas. Isso vem do dia a dia, do papo 
com o zelador, do entendimento dos desejos do cliente, da 
análise das papeladas, das possibilidades de crescimento de 
um bairro ou do potencial de reforma de um apartamento 
e do poder de mediar diferentes vontades ao longo de uma 
negociação. Estas capacidades exigem muita sola de sapato 
(as famosas 10,000 (dez mil horas? 10.000 horas descritas 
no livro outliers, em português “fora de série”, para virar 
bom em algo) e experiência para serem decodificadas em 
informações e ações certeiras e úteis. Especialmente, porque 
não são regras imutáveis. O que para um cliente pode ser um 
problema em um imóvel, para outro é uma oportunidade.

E regras mudam o tempo inteiro, muito mais rápido do 
que um algoritmo consiga prever ou entender. Até porque, 
como elas vêm do ser humano, e não da máquina, são im-
previsíveis. 

Enxergo a equipe da Refúgios Urbanos bem preparada 
para esse modelo de negócio. E minha missão a cada dia tem 
sido fazer com que todos (eu, sobretudo) evoluam. Estamos 
construindo um conceito baseado nas pessoas. Sei que nossa 
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equipe, ainda que pequena, é muito eficiente. Trabalhamos de 
forma inteligente. Diria que somos mais adeptos do trabalho 
“Taylorista” e do que do “Fordista”. Estamos mais para o 
“feito sob medida” do que para uma linha de produção que 
atende a todos da mesma forma. Coincidentemente, 30% dos 
corretores da Refúgios Urbanos são arquitetos. Todos têm 
trena na bolsa, falam da exposição ao sol, do pé-direito e da 
espacialidade contagiando os restantes 70%. E percebemos 
uma resposta positiva dos clientes, de entender que isso é 
importante e precisa ser levado em consideração. Sempre 
explicamos essas questões para que as pessoas tomem a 
melhor decisão possível. E isso só é possível no tête-à-tê-
te. Via internet ou por um anúncio na rede social não é a 
mesma coisa. 

Nosso Norte continuará sempre sendo criar uma empresa 
ligada às pessoas, que consiga fazer um trabalho extraordi-
nário num mercado que presta um serviço para as pessoas. 
Como uma imobiliária, não temos um produto de prateleira 
para vender, somos um intermediador entre duas partes e 
tentamos fazer com que elas cheguem ao mesmo ponto. E, 
para fazer isso bem, temos que ser grandes especialistas. Pre-
cisamos saber o valor certo das coisas e transmiti-lo de uma 
maneira que inspire a confiança de quem compra e de quem 
vende. Precisamos saber quem são nossos clientes e temos 
que conhecer bem todas as etapas do processo de compra. 

Se não formos nessa direção, se não tivermos um valor 
agregado bem evidente, perderemos espaço para os serviços 
online. Como corretores, temos que ir numa direção em que 
nosso cliente pague os 6% de comissão com a certeza de que 
valeu a pena cada centavo. Que ele perceba nosso serviço 
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como extraordinário. 
Normalmente, os clientes não sabem tudo o que é neces-

sário na hora de comprar e vender um imóvel, porque não 
fazem isso todos os dias como nós. E não adianta pensar que 
só um advogado resolve.

Este profissional ajuda e é necessário nas questões de 
contrato e segurança jurídica, mas via de regra, não tem 
expertise sobre precificação, localização, custos de reforma 
ou, simplesmente, não reconhece o porquê de um prédio ser 
melhor que outro e as tendências de cada bairro ou rua. A 
tarefa de conhecer o mercado de forma extensa é absorvida 
somente pelo bom corretor e, neste caso, é difícil a tecnologia 
entrar tão pesadamente, porque a sensibilidade é exclusiva 
do ser humano.

Corretores, não. Associados!
Fundei a Refúgios Urbanos sozinho e, depois de alguns 

anos, convidei o Octavio, que foi meu segundo associado, para 
ser meu sócio. Não foi uma decisão do dia para noite. Eu e ele 
demoramos um ano para firmar nossa sociedade. Fizemos 
questão de estabelecer um contrato que contemplasse todas 
as possibilidades de futuro. Decidimos juntos o que irá acon-
tecer se um de nós morrer, se casarmos ou “descasarmos”, 
ou mesmo, se um de nós decidir que não quer mais seguir 
na empresa. Isso não significa que já estamos pensando em 
desfazer o negócio. Mas esse tipo de acerto tem que ser feito 
quando está tudo bem. Quando está tudo mal, não adianta 
mais. Com tudo mal, as lentes sobre as situações mudam. 
Se, lá na frente, der algo errado, vamos ter de respeitar o 
contrato e não vai ter o que espernear.
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Dito isso, como conselho puramente técnico e estrutural 
para você que está pensando em ter um sócio, posso dizer 
sobre o Octavio e todos os outros sócios que tê-los ao meu 
lado é um privilégio. É muito bom ter alguém com quem 
confrontar ideias. Tomar decisões sozinho é muito difícil e 
pesado. É bom ter com quem dividir a carga. A mudança do 
escritório do Centro de São Paulo para a Avenida Angélica 
tem muito da participação deles. Ter pessoas com quem 
discutir nos leva a querer melhorar os processos. Juntos en-
tendemos que não precisávamos de um espaço de 120 metros 
quadrados como nosso escritório. Também percebemos que, 
instalados no Centro, não conseguíamos servir os corretores 
e os clientes da melhor maneira, porque não estávamos tão 
perto das regiões que atendemos. O novo escritório já está 
agregando muito à nossa marca. Apenas poucos meses após 
a mudança, a frequência de clientes aumentou considera-
velmente, prova de que estamos mais próximos - geográfica 
e conceitualmente - de nossos clientes.

Por essa razão também, dentre outras, abrimos a loja no 
Brooklin, pois sabíamos que a loja da Angélica não atendia 
tão bem aos clientes e corretores da Zona Sul. 

Outro caminho que eu e o Octavio já começamos a trilhar, 
é o de ter outros associados como parceiros de negócios da 
Refúgios Urbanos. Começamos pela Camila Raghi e o Ra-
fael, que adquiriram parte da empresa em meados de 2018, 
seguidos pela Ana Shaida em 2019 e pela Ana Karina, Karen 
e Claudia Bianco em 2021. Se quisermos crescer, o caminho 
natural é transformar nossos associados em sócios, para 
que eles sejam multiplicadores da nossa presença. Não vejo 
como crescer se somente eu e Octavio estivermos à frente 
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das decisões e projetos de expansão.  
Queremos premiar os associados que estiverem desen-

volvendo um trabalho extraordinário. 
É justo reconhecer humana e financeiramente quem está 

ajudando a empresa a ser “maior” em todos os sentidos. É 
algo que precisa ser interessante para todo mundo. O famoso 
Jeito Laranja. :) 

Os planos de crescimento da Refúgios Urbanos passam 
por esse modelo de associação. Diferentemente da maioria 
das imobiliárias que raciocinam somente em lojas de bairro, 
raciocinamos muito mais pensando em pessoas de bairro. 
Mais do que somente abrir uma loja em Pinheiros, quero ter 
um corretor que conheça o bairro como ninguém e se sinta 
confiante para ter uma equipe de duas ou três pessoas que 
o ajude a expandir sua atuação sem precisarmos abrir uma 
nova loja física. 

O trabalho está indo na direção de não precisar ter um 
monte de lojas. Especialmente o nosso, que é muito na rua e 
também o cliente escolhe os imóveis pela internet. Somente 
em alguns poucos momentos precisamos trazer o cliente 
para um espaço físico. 

Eu tenho esse lado empreendedor de ver a oportunidade 
e pensar como fazer acontecer.

Eu sei me sentar a uma mesa e fazer as coisas acontece-
rem, mas prefiro estar na rua com os corretores, ensinando 
como se realiza uma venda, ou seja, ajudando a gerar leads 
e a fechar negócios, que é minha especialidade. 

É um desejo chegarmos a um nível de reconhecimento 
que nos permita atender sempre mais clientes que valorizem 
nossa figura de autoridades no mercado, especialistas minu-
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ciosos em bairros, prédios e casas únicas. Digo isso porque 
já passamos por várias situações em que nosso trabalho foi 
desrespeitado. E, por mais triste que seja, faz parte. Quando 
você está construindo o seu caminho, muitos tentam passar 
por cima. Resista, pois o momento da recompensa vai chegar. 

Por isso, quando penso no futuro, miro num horizonte em 
que nossas posições profissionais serão aceitas pelo cliente, 
porque ele saberá que nosso trabalho, pela excelência, vale 
a pena. Hoje, após 9 anos, estamos chegando a um nível de 
respeito pelo nosso percurso profissional que torna mais fácil 
a aceitação do jeito Refúgios Urbanos de fazer.

Para tornar esse desejo uma realidade, vamos colocar 
sempre mais energia nos bairros que têm sinergia com os 
conceitos da Refúgios Urbanos. Somos uma empresa peque-
na, que dificilmente poderá atender uma metrópole como 
São Paulo inteira, mas queremos nos tornar uma referência 
nos bairros que escolhemos. 

Na nossa Missão, a primeira frase é fazer as pessoas 
felizes no processo de compra e venda de imóveis. É algo 
muito forte para nós, e eu sempre falei que, se um dia eu 
não me divertir mais, não me sentir mais feliz na Refúgios 
Urbanos, eu saio. Porque, para mim, este é um princípio 
básico. Acho que o ser humano funciona com duas gasolinas, 
uma é a satisfação humana, a outra é monetária. Mas, se tem 
como abrir mão do dinheiro, eu não acredito em abrir mão 
da satisfação pessoal.

É aí que entram outros três pilares que sustentam a Refú-
gios Urbanos e me dão muita satisfação. Um deles são nossos 
projetos culturais. Sempre investimos e sempre investiremos 
em cultura, sejam livros, exposições, criação de painéis etc. O 



334

segundo, são os projetos sociais como o Orgânico Solidário e 
o Programa Vivenda, ao qual nos associamos em 2017. Como 
já falei aqui no livro, doamos parte do nosso faturamento 
para causas e projetos. 

Eles têm tudo a ver com a gente. Nos dá a oportunidade 
de ajudar a melhorar a habitação e alimentação num país e 
numa cidade onde ainda há muitas comunidades precisando 
de ajuda. O terceiro pilar é manter a abertura, por isso, se 
você tem um projeto legal e acha que podemos somar em 
algo, me escreva no contato@refugiosurbanos.com.br (não 
garanto poder participar de todos, mas prometo dedicar 
meu tempo à leitura interessada de todas as ideias e a criar 
as pontes que eu puder para ajudar).

Empresa sem dono? 
Enxergo a Refúgios Urbanos como uma cooperativa, cons-

truída de maneira colaborativa. Um lugar onde as decisões 
são tomadas em conjunto. O que a gente tem que fazer é 
deixar a missão, os valores e os objetivos tão fortes, que isso 
perpetue independentemente de tudo e de qualquer um de 
nós. Porque, quando se instaura uma cultura, ela sobrevive 
aos seus fundadores. Se um dia o Matteo não estiver mais 
aqui, essa mentalidade já estará tão arraigada que todos os 
profissionais continuarão agindo da mesma forma. A questão 
da ética e da honestidade, de não fazer qualquer negócio a 
qualquer custo, já está em nosso DNA e os corretores levam 
isso adiante. 

Quero que todos entendam nossa empresa como uma 
ferramenta para o próprio crescimento, e não como um lugar 
em que precisam fazer dinheiro somente para os donos. E 
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espero que este livro me ajude nessa empreitada. Quando 
decidi escrevê-lo, tinha em mente primeiro os associados 
da Refúgios Urbanos. Penso que as próximas pessoas que 
chegarem para trabalhar conosco conhecerão nossa cultura 
de uma maneira direta e impactante ao fazerem essa leitu-
ra. Mas também acredito que, com esse conteúdo, ajudarei 
a semear aqui e acolá esse nosso Jeito Laranja, que olha 
para os negócios de uma maneira colaborativa e sabe que 
o mundo está indo na direção de mais empreendedorismo 
colaborativo. 

Acredito que o modelo que faz sentido, que vale a pena e 
que é verdadeiramente próspero, é o da colaboração. Cada 
vez mais as pessoas vão se organizar e criar novas empresas. 
Sempre menos profissionais vão querer trabalhar numa 
empresa que não os represente, onde eles não se sintam 
queridos e onde a relação seja regida só pelo dinheiro.

Sou muito feliz e grato pelas pessoas que estão comigo 
nesse desafio de construir a Refúgios Urbanos. Meu foco é 
continuar criando oportunidades para todos. Dedico todos 
os meus dias de trabalho a ter a melhor equipe de correto-
res de São Paulo/Santos e - espero eu - a mais feliz e mais 
satisfeita. Isso é o que me motiva e me faz levantar da cama 
todos os dias. 

Que este livro sirva de inspiração a todos que sonham 
empreender. Uma maratona começa com o primeiro passo. 
Espero que, com esta leitura, você tenha dado o seu.
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Relacionamentos são tudo. 
Viva-os com sinceridade e sua vida

será plena em todos os aspectos. 

Este finalzinho de livro contém somente histórias de 
pessoas queridas e minicasos de Jeito Laranja, que merecem 
estar neste livro. Não escrevo aqui cases para me gabar, mas, 
simplesmente, para mostrar como viver com abundância 
compensa independentemente da recompensa. Este é o 
Jeito Laranja. Acho que você vai gostar. Então, vamos direto 
ao ponto!  

“O sócio que eu pedi para a vida”
A primeira história não poderia ser outra que não a do Oc-
tavio. Ele já vivia a filosofia do Jeito Laranja, por isso nosso 
encontro foi tão afortunado. Costumo dizer que, em 7 anos 
trabalhando juntos, braço a braço, não tivemos um desen-
tendimento. E digo isso sem medo de que traga azar, pois a 
gente se gosta e se respeita, antes de mais nada. 

Octavio entrou em contato comigo em um dia de maio 
de 2015 para me ajudar a fazer fotos no Edifício Paquita, 
para o livro Prédios de São Paulo, Volume. 1. Ele não tinha 
nenhuma segunda intenção, que não a de ajudar. E ajudou. 
Realmente, fizemos as fotos, e aquele foi nosso primeiro 
ponto de contato. Dali, ele foi ao lançamento do livro no 
Museu da Casa Brasileira e ficou a noite papeando com 
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minha mãe. Uhhhhh, estranho aquilo, minha mãe não é de 
dar bola para qualquer um. 

Elegante, discreto, ele trabalhava também como corretor 
de imóveis. Fizemos nossa primeira parceria num apartamen-
to que, graças ao acaso, 4 anos depois veio a ser comprado 
por ele. Coisas que só acontecem na Refúgios Urbanos. Ele 
é o sócio que pedi para a vida, aquele que me fez voltar a 
acreditar numa parceria de trabalho sincera e verdadeira. 
Complementar. Tem muitas coisas que admiro nele. Muitas. 
Energia, integridade e bom humor são minhas três favoritas. 

P.S.: Octavio está finalizando seu livro também que, salvo 
surpresas de última hora, sairá com o título “Cada casa é 
um caso!”

Acredite que dá certo 
Na primeira república em que morei, conheci a R., uma 
diarista apaixonada pela vida, que limpava tudo assobian-
do. A gente se deu bem, tão bem que, quando eu podia al-
moçar em casa, eu cozinhava para nós dois. No primeiro 
almoço, lágrimas correram pelo rosto dela. Me disse que 
nunca nenhum “patrão” (assim ela me chamava, até que eu 
pedi para ela que trocasse por Matteo) tinha cozinhado e se 
sentado para comer com ela. Tinha feito aquilo de maneira 
tão natural e inconsciente que não estava pronto para este 
soco no estômago. 

Nosso relacionamento foi crescendo e não era raro ela me 
convidar aos fins de semanas para churrascos na casa dela. 
Uma oportunidade de retribuir o carinho, assim eu via. E, 
se por um lado, eu me divertia, por outro, via o quanto ela 
batalhava todos os dias para vir de tão longe trabalhar no 
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Centro da cidade. O Brasil tem muitas R., muitas, mesmo. 
Em especial, lembro-me de um dia que ela estava ex-

tremamente triste, pois uma parte do telhado da casa dela 
precisava ser terminada e faltava dinheiro para tantas telhas. 
Antecipei o salário do mês e pedi para que resolvesse aquilo 
logo. Não queria que sua casa estragasse. Ela cuidava tão 
bem da nossa república que me pareceu o mínimo tentar 
cuidar um pouco da casa dela.

Segundo o Jeito Laranja de viver, você é generoso sem 
pedir nada em troca, sem medir o quanto dá e o quanto precisa 
receber. Além disso, eu vivia naquele esquema de não gastar 
nada ou quase nada, trabalhava e comia no restaurante. Por 
isso, emprestar aquele dinheiro não era um grande sacrifício 
para mim, mas, dizendo a real, para ela foi determinante. 

E quer saber? Uma semana depois, fechei minha pri-
meira venda como corretor. Você vai achar que eu invento 
histórias, então, vou pedir para você tentar ser abundante e 
ver se a vida não te devolve uma enxurrada de abundância. 
Aquela primeira corretagem desviou meu caminho para 
sempre. E hoje estamos aqui, graças, quem sabe também, 
ao telhado da R.. 

De coisa nasce coisa 
Assim dizem na Itália. O ditado simboliza que cada pequena 
coisinha pode propiciar outra “coisita”, que pode propiciar 
uma “coisota”, que pode propiciar uma “coisona”. E sabem de 
quem era o apartamento que vendi quando ganhei a minha 
primeira comissão? Daquele que hoje é um dos meus maiores 
parceiros. Outro Otavio, este sem “c”. Um dos fundadores 
da empresa Animacasa, que compra, reforma e revende 
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apartamentos no bairro de Higienópolis e Santa Cecília. 
Já não conto mais nos dedos das mãos quantas coisas fi-

zemos juntos, desde negócios até projetos culturais, passando 
por treinamentos que oferecemos em conjunto às equipes 
da Refúgios Urbanos e da Animacasa. 

Acaso? Pode ser. Mas tenho tantos “acasos” na minha vida 
que prefiro continuar praticando o Jeito Laranja e continuar 
a colher seus frutos.

Tutti Brava Gente!
Dentre minhas grandes amigas em São Paulo, a S. é uma das 
maiores. Digamos que nosso relacionamento nem sempre 
foram flores. Nos conhecemos na captação do apartamento 
dela, em 2016. Avisei que estava acima do valor possível, 
considerando as características e a localização do imóvel, 
mas ela, marrenta e filha de um italiano ainda mais cabe-
çudo, cismou como só um italiano encasqueta que aquele 
era o valor. 

Foram anos de conversas sobre restauração de móveis, 
teatro, histórias e histórias do bairro, para que ela visse que 
não estava desvalorizando o apartamento e que, na verdade, 
queria realmente ajudá-la a vender. 

Moral: após dois anos, vendemos por aquele que acredi-
távamos ser o valor correto inicialmente. O mais importante 
para mim, no entanto, não foi ter razão, e sim ganhar e ajudar 
uma amiga. Relacionamentos se constroem com sinceridade, 
mesmo quando esta pode criar atritos. O mais legal? Depois 
ajudamos uma das filhas da S. a vender o apartamento e de-
pois ajudamos outra filha a trocar de apartamento. Ou seja, 
já fizemos a família inteira a empacotar as coisas e se mudar! 
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O Jeito Laranja às vezes é como uma orquídea, que pa-
rece ter só uma flor, mas de repente faz desabrochar três, 
quatro, cinco. Quem sabe essa história termine daqui a 20 
anos atendendo os netos da S.? Acho bem provável. 

Cliente é para a vida, mas o amor 
é eterno até que acabe! 
Tenho outra cliente, que hoje já é amigona, que passou por 
todas as fases conosco. Vendemos o apê dela de solteira e 
a ajudamos a vender alguns outros apartamentos. Quan-
do ela se casou e precisou fazer um upgrade, a ajudamos 
também. Quando se divorciou e precisou de novo mudar, 
contou conosco. 

Clientes, quando viram amigos e respiram nosso Jeito 
Laranja de atender nos entregam suas vidas, seja em mo-
mentos de puro negócio, seja em momentos felizes, seja em 
momentos tristes. É literalmente na alegria e na tristeza que 
o Jeito Laranja mostra sua força. Ele nunca se esquiva de 
mostrar seu melhor tom.

O Estagiário Extraordinário
Almiro, que hoje é o arquiteto parceiro da Refúgios Urbanos, 
nos conquistou desde o primeiro dia. Baiano, nascido e cres-
cido na pequena cidade de Licínio de Almeida, formou-se 
como técnico em agropecuária e depois ganhou bolsa para 
estudar Arquitetura em São Paulo.

Nós o conhecemos em uma entrevista para estagiários da 
Refúgios Urbanos. Naquele dia, ele aplicou o Jeitinho Laranja 
conosco. Chegou tão determinado, mas tão determinado a 
conseguir a vaga que disse: “Se vocês não me contratarem, eu 
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trabalho de graça para vocês”. A gente contratou. Primeiro, 
como estagiário e, em pouco tempo, ele já estava conosco 
como se sempre estivesse estado. 

Hoje, o Almiro é formado e faz as reformas para os nossos 
clientes. Ele aplicou a abundância em nós e nos surpreendeu 
frente a outros 14 candidatos, também muito bons, por sua 
forma tão generosa de enxergar a vida. Desde que entrou 
na RU, foi subindo seus degraus. Tenho certeza de que seu 
futuro será brilhante. 

PS.: Miro, como chamamos carinhosamente, é casado 
com nossa sócia Karen, da qual já falamos ao longo do texto. 
Somos realmente uma grande família. 

Camila e Rafa
Foram os primeiros dois sócios a entrar pro contrato social 
após meu processo de sociedade com o Octavio e representam 
muito para o crescimento da Refúgios Urbanos como um todo. 

Digo isso pois, naquele momento, começamos a pensar 
numa RU mais plural que abraçasse perfis de sócios sempre 
mais diferentes. Eu e o Octa, por mais que diferentes somos, 
também dois leoninos que se complementam, mas são muito 
similares. Voltando a eles, Camila é mais parecida comigo, 
tem um tino comercial afinado e gosta muito da brincadeira 
de corretar, sempre precisa em seus apontamentos e com 
uma tendência a perfeição quase maniacal. #OlhoClínico

Rafa é megaorganizado e de fato pegou as rédeas da “ge-
rência” junto comigo. Lembro bem dos primeiros encontros 
com eles, pois duraram horas. 

Com Rafa foi um papo longo na cozinha do escritório, 
sentados na frente de vários cafés trocamos muitas ideias, 
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especialmente sobre a vida. Ele procurava uma profissão com 
uma agenda mais flexível, uma vez que tinha adotado dois 
meninos lindos junto ao Luciano e também queria algo que o 
entusiasmasse para se enfiar de cabeça. Deu certo, pois ele é 
um cara que não contempla a possibilidade inversa. E nisso 
somos idênticos, você só é derrotado se desistir. 

A Camila se sentou no sofá Chesterfield, que ainda nos 
acompanha mesmo depois de todas as mudanças, e perguntou 
por que havia tão poucas mulheres na RU (claramente era 
um acaso, confirmado hoje por uma grande maioria de 70% 
de supergirls compondo nosso time). Já dava a entender sua 
personalidade e a força de um caráter que eu aprenderia a 
admirar em pouco tempo. Sua primeira venda foi em um 
predinho icônico de Pinheiros, que viria não só a se tornar 
seu bairro de especialização, mas também o coração da ex-
pansão de sua primeira equipe.  

Com ambos passei tanto tempo e trocamos tantas ideias 
e risadas que a gente já sabe o que o outro tá pensando, 
antes mesmo que ele se pronuncie. Tenho um afeto e amor 
imensurável por essa dupla. 

Solange Reis. A Sol.
Conheci a Solange em um curso de LinkedIn que fiz por puro 
acaso. Aliás, o professor que deu o curso lá atrás também 
aplica o Jeito Laranja e chama-se Cristiano Santos. É um 
cara apaixonado que se doa por completo. Aquele curso era 
simples, com poucas pessoas, e ele ainda era um “senhor 
ninguém” (com todo respeito ao Cris), mas tinha uma paixão 
pelo LinkedIn que extrapolava a normalidade. Era um ver-
dadeiro fã! Hoje o Cristiano é um dos poucos TOP VOICES 
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do LinkedIn Brasil é isso mesmo, não Linkedin?, engajando 
milhares de pessoas. 

Mas voltemos ao tópico: naquela turma também tinha 
outra pessoa extraordinária. A Solange, para os amigos, SOL. 
Cada um apresentava-se brevemente nesse curso e tinha 
que montar seu perfil profissional. Então, conforme íamos 
aprendendo, cada um ficava sabendo o que o outro fazia. 
Lembro-me que estava nos primórdios da Refúgios Urbanos 
quando ainda era uma EUPRESA, mas eu precisava investir 
em networking e o LinkedIn me pareceu uma plataforma 
eficiente para isso. 

Enfim, papo vai, papo vem, conheci a Sol e trocamos 
telefones. Um ano e meio ou dois mais tarde, frente à uma 
primeira crise mental, dessas que o empreendedor tem aos 
montes, peguei o telefone e liguei para ela. Não nos falávamos 
desde aquele encontro no curso. Avisei que precisava de ajuda 
e que gostaria que ela me encontrasse para que pensássemos 
em um tipo de coaching da equipe. Desde então, ela treina 
todos os que entram na Refúgios Urbanos e é um verdadeiro 
farol, um Sol na nossa vida. 

Tudo isso por quê? Porque eu estava verdadeiramente 
interessado em saber quem era cada uma daquelas pessoas 
que estavam no curso. Se estivesse focado só em mim e na 
telinha do computador, teria perdido uma das minhas maio-
res parceiras e apoiadoras nos momentos de dificuldade. 

Aliás, ela está agora executando uma reforma pensada 
pelo Almiro. Pois o Jeito Laranja da abundância é cheio de 
crossing points, minha gente. Experimentem para crer. 
Quer mais um ponto de conexão? A Sol me trouxe a Silvia 
Balieiro, que me ajudou a fazer acontecer este livro. De coisa 
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nasce coisa, lembram-se? Então, preste atenção na aula, mas 
também preste atenção nos colegas.

 
Ana Z. 
Não dá pra falar de Sol sem falar da Ana (mais uma, a RU é 
a pátria dos xarás, risos).

Apresentada pela Sol, virou nossa corretora também e 
hoje integra a equipe do Brooklin sob a mentoria da Claudia, 
da qual vamos falar já, já. “Aninha”, como é chamada cari-
nhosamente, mesmo superando o metro e oitenta de altura, 
é daquelas pessoas que gostam de fazer, gostam de correr 
atrás, têm alma de aprendiz e um coração do tamanho do 
universo. Não poderia finalizar esse livro sem mencioná-la. 
Ti voglio bene! :) 

Gerry Boy 
O Caso do Gerardo é emblemático. Ele passou de co-

nhecido da comunidade italiana em São Paulo a amigo, 
de amigo a cliente, de cliente a investidor que lucrou com 
negócios oferecidos pela Refúgios Urbanos e agora é um dos 
corretores veteranos da equipe dos Jardins com dezenas de 
vendas na carreira nos últimos anos. Mas como uma pessoa 
passa de conhecida a associada?  É muita maluquice, não? 
Seria. Sem o Jeito Laranja de ver as coisas, seria mesmo. Mas 
no Jeito Laranja de se interessar pelo outro tudo é possível 
e os relacionamentos só vão crescendo e ficando maiores, 
melhores e mais sólidos. 

Eu o chamo de Gerry Boy, pois, apesar de não ser mais 
um adolescente, é uma das pessoas mais divertidas, leves, 
generosas e alegres que conheço. Um Peter Pan que achou 
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em SP sua Terra do Nunca. 
P.S.: Sabe aquele cliente para quem que eu vendi um apê 

por 950 mil que tinha um condomínio alto?
Era o Gerry! e sabe quem comprou? A Mariana Noguei-

ra! Que hoje também trabalha conosco :) Se interesse pelos 
outros e faça o seu melhor e, às vezes, vendo sua paixão, eles 
se interessarão por fazer parte do sonho!

Marianna Sergio
E sabe quem é a grande amiga da Mari Nogueira? A Mari 
Sérgio! Voltando de uma temporada em Dubai, onde traba-
lhava na Emirates como comissária, estava em SP em busca 
de novos destinos e em uma conversa com sua Xará acabou 
descobrindo a RU e veio bater um papo comigo! Achei um 
pouco introvertida inicialmente, mas também superatenta à 
sua imagem e muito determinada! Pensei que tendo carac-
terísticas tão fortes, poderíamos trabalhar juntos os pontos 
menos fortes, e assim foi. 

A Mari terminou o ano de 2022 entre as melhores cor-
retoras da imobiliária. Ela é uma pessoa incrível, acima de 
tudo. Daquelas que colocam uma meta e dobram a meta. 

Daquelas que estão sempre se auto motivando pra dar a 
volta por cima. Se ela tem um “baixo” depois pode ter certeza 
de que vai quicar e ter um “alto” duas vezes maior. 

Admiro demais sua disciplina e consistência que leva 
para todas as áreas da vida. 
Claudia Bianco 
Histórias como a da Mari Sérgio tem um monte na Refúgios 
Urbanos. Todas são importantes pois mostram como nosso 
nível de conexão é verdadeiro e como olhamos com atenção 
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pra cada um que bate na nossa porta. Mas eu não poderia 
deixar de citar nesse livro minha amiga do coração e sócia 
Cláudia. Chegou apresentada pela Juliana, que é uma das 
corretoras mais antigas da RU. Elas são amigas de infância, 
e sempre moraram no mesmo bairro, se trombando mesmo 
depois de adultas. A Ju tem o coração grande quanto o mundo 
e quando soube que a Clau estava tentando se recolocar no 
mercado, claramente pensou em nos apresentar. Ela chegou 
tímida e cheia de “crenças negativas” sobre si mesma mas, 
como eu já disse aqui neste livro, antes de mais nada somos 
especialistas em pessoas. Reconhecê-las. 

E eu na Clau vi desde o início um furacão. Quiçá naquele 
momento um pouco “apagado”, mas sem dúvida nenhuma 
uma potência. Ao longo dos últimos anos ela se tornou uma 
das melhores corretoras, conquistou sua confiança, sua in-
dependência e se tornou uma das nossas sócias. Clau, que 
bom que deu certo pois como você sabe, te lovvo demais! 

Felipe Grifoni
Chamado carinhosamente de Jep, em homenagem ao Jep 
Gambardella do filme “A Grande Beleza” por seu estilo in-
confundível e sua alma festeira, o Grifoni foi o primeiro 
corretor associado da Refúgios Urbanos! Ficamos muito 
amigos, muito mesmo. 

Normal, passávamos o dia inteiro trabalhando juntos, 
morávamos perto e voltávamos do escritório a pé batendo 
altos papos e às vezes seguindo com altos vinhos no janelão 
da minha casa, olhando as luzes dos carros indo e vindo na 
9 de Julho e jogando conversa fora. Acontece que em 2018, o 
Felipe saiu da RU após vários desentendimentos e foi trilhar 
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sua carreira solo (tem coisa pior que desentendimento, gente? 
Pra mim não tem). Porém, a gente ainda tinha um pequeno 
laço que era a criação do projeto Casas de São Paulo, nas-
cido de uma faísca solta pelo Fe, que adora casas assinadas 
e é um verdadeiro apaixonado e especialista do gênero. Foi 
assim que coloquei meu orgulho de lado o chamei pra vir 
nos prestigiar no lançamento do livro, que de certa forma, 
era também um projeto dele, mesmo que ele tivesse largado 
quando ainda embrionário.

Dali recomeçamos a falar com mais constância e pude 
notar um amadurecimento frente às questões que nos le-
varam a colidir no passado. Como acho que todo mundo 
merece uma segunda chance e seu voo solo não tinha sido um 
sucesso estrondoso, senti que não iria ofendê-lo em propor 
que voltasse pro time. Conversamos bastante, aparamos as 
arestas e ele voltou, agora pra ficar. Como diz a música. O 
Jeito Laranja é também reavaliar suas posições sempre que 
valer a pena. E essa amizade e parceria valia. Muito.

Stan 
Stanlley, para os amigos Stan, para os íntimos marido da 
poderosa Ana Karina, como contei brevemente ao longo do 
livro, virou nosso associado por “culpa” da pandemia. Sim, 
porque ele tinha sido contratado para ser um gerente bam-
bambã de lojas de roupas na França, mas com a pandemia, 
perdeu a oportunidade e o emprego. Tinha conhecido ele 
em pouquíssimas ocasiões de festas da firma, mas via ali 
um grande potencial. Ver ele sentado em casa sem trampo 
me deixava incomodado. Assim chamei pra conversar e 
o santo bateu na hora. Ele Integrou a equipe e hoje, após 
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pouco mais de um ano, é um dos melhores corretores da 
equipe da Vila Mariana!

Se interesse verdadeiramente pelo outro e encontrará 
grandes amigos, como foi meu caso com ele!

Ana Karina
Não dá pra falar de Stan e não falar de Ana Karina! Lembro 
perfeitamente o dia que ela foi me encontrar para um primei-
ro papo na loja da Angélica e falamos longamente sobre as 
perspectivas de carreira. Ela tinha acabado de sair de um job 
bem bom como gerente nas lojas da Forever21 e procurava 
um novo rumo. Ana Karina, minha gente, não dá pra não 
notar, ela é solar e tem uma gargalhada contagiante. Difícil 
não ir com a cara dela, pois é pura simpatia. 

Confesso aqui pra vocês, como confessei pra ela, que fiquei 
“feliz” que os dois não tenham ido para França, pois amo 
tê-los ao meu lado. Isso para muito além da Ana também ter 
se tornado sócia também. É um vínculo de afeto. Pra mim 
não faz sentido trabalhar com pessoas que eu não goste e 
tenho a sorte de trabalhar com muitas pessoas que amo. 

P.S.: Stan e Ana não são os únicos “conges” da equipe 
não! Aqui é família na labuta nível hard! 

Além deles tem o Stu e o Rafa, e eu e a Mari, todos cor-
retores e todos refugiados. Sem muita modéstia, creio que 
realmente somos uma empresa especial onde construímos a 
cada dia a firma onde queremos viver, e puxamos pra dentro 
todos os talentos que encontramos. Sendo nossos parceiros 
e parceiras, ainda melhor! #loveistheanswer

Ana Shaida
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E não dá pra falar de Ana Karina sem falar de Ana Shaida, 
sua gêmea separada ao nascimento! Este é um laço que se 
criou na Refúgios Urbanos. De início, a Ana S. tinha um certo 
ciúmes da entrada da Karina, pois ela entraria ajudando no 
pedaço dela e isso foi visto com certa desconfiança. Bem, o 
trabalho começou e essas duas viraram INSEPARÁVEIS!!!

Verdadeira irmãs que viajam juntas e se ajudam em tudo. 
É lindo de ver o relacionamento delas para além do lado 
profissional, onde ambas, como sócias, lideram as equipes 
da Vila Mariana - Paraíso e arredores. Pra mim são a de-
monstração viva de como conseguimos fazer mais, muito 
mais quando juntamos forças! 

P.S.: No primeiro contato telefônico com a Ana, sabendo 
que ela queria abrir o bairro da Aclimação, que na época 
estava longe dos nossos projetos, meio que tentei passar 
vários pontos ruins de abrir uma nova região, pra ver se ela 
realmente estava a fim de encarar um desafio tão grande. 
Não só encarou como arrasou. Ana é uma pessoa que eu 
adoro considerar como uma irmã mais velha, e agradeço 
pelo nosso destino ter se cruzado naquela ligação. 

P.P.S.: Ana Shaida trouxe pro time Thiago, outro paraense 
nota 1000, cheio de bossa e sorrisos, que hoje é um dos top 
players da sua equipe. Como já falamos neste livro, de coisa 
nasce coisa quando temos um interesse genuíno pelo outro! 

Dona Fulana 
Não, não estou desrespeitando esta cliente. Mas ela tem um 
nome tão peculiar que não poderia deixar de ser identificada, 
se eu o mencionasse por completo. Dona Fulana realmente 
gosta de ser chamada com o Dona na frente. É uma senhora 



353

de outros tempos, que nasceu em um país árabe, morou na 
Itália e depois veio para o Brasil.

Acontece que ela não tem celular e vive desconfiada dessa 
moçada esperta que vê o mundo através de telinhas lumi-
nosas. Mas acontece também que tínhamos que vender o 
apartamento dela. E como fazer para aparar essa descon-
fiança? Bom, peguei meu telefone fixo e liguei para o telefone 
fixo dela. Acho que não fazia isso há uns 10 anos. Quem tem 
telefone fixo ainda em casa? Só a Dona Fulana.

E lá fui eu. Liguei, me apresentei, pedi com sinceridade 
que ela me contasse um pouco de sua incrível história de 
vida, de uma mulher de vários mundos, oriental, europeu e 
por fim latino- americano. E ela me contou longamente. Dali, 
começamos a falar de amigos na comunidade italiana que 
tínhamos em comum e só depois passamos a falar do prédio 
em que ela morava e de que tanto gostava, mas realmente 
havia chegado a hora de vendê-lo.

Fechamos o negócio e fomos nós a conduzi-la em seu novo 
ciclo de vida. Ah, e ela já tem o livro Prédios de São Paulo, 
que lhe enviei logo depois de encerrarmos nosso telefonema 
com a seguinte dedicatória: “Não se preocupe em deixar seu 
amado prédio. Cada fase da vida tem seus momentos, e as 
coisas de que gostamos nunca nos deixam. Mas, caso você 
precise matar a saudade, vá até a página 77 deste livro. 
Com afeto, Matteo.”  

O Jeito Laranja de insistir
Os primeiros dois escritórios “importantes” na Refúgios Ur-
banos são frutos do Jeito Laranja de insistir com elegância. 
O primeiro, que chamamos de sede histórica, compramos 
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no Palacete Chavantes, um dos edifícios mais belos desta 
cidade. Já ficávamos no Centro e, todos os dias, eu dava 
uma desviada no caminho de volta para casa para passar 
na frente do prédio cor-de-rosa, um verdadeiro palacete, 
com hall todo trabalhado em madeira pelo Liceu de Artes e 
Ofícios, elevador pantográfico, escadas em mármore, pisos 
de ladrilho... um sonho. 

E de sonhos a gente vive, né? Então, como era de graça, 
eu ia passando por lá. Aos poucos, o ir e vir se transformou 
em parar para conversar com a Maria, zeladora, e com o 
Francisco, zelador. Ambos, no início, não me davam bola. 
Nenhuma. Mas dada a insistência e a minha “amigabilida-
de”, aos poucos fui quebrando o gelo. Foi um pão de queijo 
aqui, uma conversa sincera ali, a disposição para ouvir um 
desabafo acolá. Viramos conhecidos que agora sim se davam 
bom dia de bom grado todos os dias. 

E um dia o Francisco deu a notícia. Apareceria em breve 
uma sala para vender. Meu Deus! O coração foi parar na 
garganta! “Quando???”, perguntei. Daqui a 60 dias. E, claro, 
eu marquei na agenda para conversar com ele do assunto 
em 20, 30, 45 e 60 dias. Não podia deixar passar. 

No final, realmente a sala apareceu. Estava ABANDONA-
DA há 36 anos. Uma cápsula do tempo. Intacta!!!! Coração 
subiu mais um pouco e foi parar na garganta. Estava quase 
infartando. (Risos.)  

Precisava ter aquela sala. Então nos sentamos, fizemos 
as contas e mandamos nossa proposta. Estava bem aquém 
do valor os proprietários queriam, mas não foi por maldade, 
não. Era realmente o que podíamos pagar. Não deu certo. 
O coração voltou caminhando, pulou para dentro de novo 
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e fez daquela resposta uma razão de ser. Não era o destino.
Voltamos para nossas salas e comecei a evitar passar por 

ali, tamanha era a tristeza por não poder ter aquelas salas. 
Vez ou outra, criava coragem e ia perguntar ao Francisco se 
já tinham vendido. Quase fechava os olhos e tampava os ou-
vidos quando ele ia responder, com medo de ouvir um “sim”, 
que ecoaria como uma bomba. Mas não, a sala não havia 
sido vendida. Foi assim até que um dia fui procurado pelos 
vendedores, três senhores simpáticos. “Decidimos vender 
pra você”, disseram. Meu coração deu a volta ao mundo em 
60 segundos e voltou ao seu lugar. Viramos proprietários da 
sala 501 do Palacete Chavantes. Acaso? Não sei… 

Anos mais tarde, vendemos para chegar ao segundo, 
que segue: 

A sede modernista como batizei, reflete a essência conta-
giante do Jeito Laranja. Como você deve ter visto neste livro, 
eu me entusiasmo muito, por muita coisa. O que não significa 
que meus amores não sejam verdadeiros, mas significa que 
tem muita coisa bela no mundo para amar. 

Antes e depois da reforma Palacete Chavantes, 
nosso segundo escritório
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E foi assim que nos apaixonamos por outro escritório, 
no Edifício Helena Arluzia, em Higienópolis. É um prédio 
residencial com oito lojas no térreo, O I T O, de frente para 
um jardim. Gamei. 

No Palacete Chavantes, ao menos tinha 24 chances…. ago-
ra tínhamos apenas um terço das possibilidades, ou menos, 
como viria a descobrir. Mas já viu, né? A gente não ia desistir 
sem dar uma insistida básica, de leve. Procuramos todos os 
donos das lojas e, claro, ninguém tinha intenção de abrir 
mão desse paraíso. Somente uma loja estava alugada e era de 
propriedade de cinco herdeiros. Eles também não queriam 
vender, mas toparam, pelo menos, entender quem éramos. 

Lembram-se da Ana Paula? E que eu tinha dito que ela 
havia evoluído muito e seria uma das melhores corretoras 
da RU, independentemente de ter recebido ou não propostas 
naqueles primeiros quatro meses de trabalho? Então, passei 
essa negociação para ela fazer. O segundo amor da minha 
vida foi “chavecado” pela Ana Paula (Risos.) Verdade seja 
dita, eu acredito demais no trabalho de intermediação. Ele 
tira o “pathos”, concede isenção e profissionalismo às ne-
gociações. E a isenção é verídica, viu, gente? 

Lembro-me bem quando, durante a negociação, os pro-
prietários retornaram com uma contraproposta alta que me 
deixou PUTOOOOOOOOOO, e a Ana me acalmou, dizendo: 
“Tudo bem, Matteo, não os leve a mal, me diga apenas até 
que valor você pode chegar, que eu vou tentar fechar”. 

F I L H A  DA  MÃEEEEE (no bom sentido, claro), ela 
estava fazendo ali um trabalho extraordinário em me dar 
esse tipo de resposta! Não entrou no padrão “trabalhamos 
juntos, vou apoiar sua decepção, entrar no seu barco e me 
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chatear com a proposta dos proprietários”. Ela foi perfeita. 
E, no final, fechamos o negócio. 

Nosso tempo de mudar a matriz havia chegado. Precisá-
vamos de um escritório que ficasse mais perto geográfica e 
conceitualmente dos nossos clientes. A maioria não frequenta 
o Centro durante a semana, pois é um lugar de difícil acesso 
para carros. Então, mesmo sofrendo, mudamos e o Chavan-
tes passou para o Harley, que é nosso cliente e bom amigo. 

Então podemos visitar o “velhão” sempre que quisermos.
P.S.: Se eu tentasse negociar essa loja direto, sem a Ana 

Paula, não teríamos conseguido concretizar a compra desse 
ponto estratégico. A comissão que paguei a ela foi muito 
merecida, e hoje temos o escritório que queríamos. Fica 
aqui registrado, de novo, meu muito obrigado à Ana Paula! 

Ana Paula
E por falar em Ana Paula, certa hora essa jovem talentosa 
sentiu a necessidade de explorar outras áreas, pensou num 
mestrado antes com foco na carreira acadêmica, mas depois 
voltou pra vontade de exercer a profissão de arquiteta mes-
mo. Vendo ela um pouco perdida e o Almiro precisando de 
mais braços, pensei bem em sugerir que virassem parceiros! 

Fico feliz em dizer que fui um bom cerimonialista pro-
fissional pois, de fato, os dois viraram sócios e tocam obras 
por toda SP. 

Doe seu tempo e ganhe novos projetos 
Esta é a história de quando fizemos um tour de graça 

e por puro prazer para a nossa amiga Gaia Passarelli, que 
escreve sobre viagens e queria fazer do conceito de “viajar 
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sem viajar” um artigo em seu blog para aqueles que ainda 
não conhecem todas as joias de São Paulo.

Fizemos o passeio com o maior prazer e, naquela opor-
tunidade, ela trouxe o Facundo Guerra, seu grande amigo. 
Rodamos a cidade, e eles se surpreenderam com a quantida-
de de coisas bacanas que vimos. Daquele gesto espontâneo 
nasceu a primeira ponte entre mim e o Facundo, ponte que 
eu atravessaria para convidá-lo a organizarmos um livro 
com as fotos incríveis que ele estava fazendo de São Paulo 
com drones, um livro de diálogos urbanos vistos do eixo Z. 

De novo, de uma experiência organizada por puro prazer, 
fizemos florescer uma nova e incrível ideia. O livro foi lançado 
em dezembro de 2018 e captamos os recursos, de novo, via 
financiamento coletivo.

Show Must Go On! 
Lembram-se do restaurante do qual fui sócio? Bem, uma das 
minhas iniciativas para atrair público tinha sido organizar 
algumas noites de jazz instrumental. A ideia era ter uma atra-
ção musical prazerosa, mas que não impedisse os clientes de 
conversar. Foi nessa oportunidade que fui conhecer algumas 
casas noturnas da cidade. Em uma delas, me surpreendi com 
dois tremendos musicistas: Evandro e Gibson. Aliás, quais 
as chances de alguém que chama Gibson não ser guitarrista? 
Nenhuma, né? Excepcional, por sinal. 

Ao final de uma apresentação em Pinheiros, fui elogiá-
-los. Trocamos telefones, e eu os convidei para tocar no 
restaurante. Tempos depois, eles tocaram na inauguração 
do escritório da Refúgios Urbanos no Palacete Chavantes e, 
por fim, vieram somente comemorar conosco a inauguração 
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do novo escritório em Higienópolis. 
Muitos dos amigos do restaurante, aliás, ainda carrego 

para a vida. Às vezes, a vida nos dá um golpe, mas ter vivido 
com o Jeito Laranja da abundância faz com que as ondas do 
mar seguintes sejam mais suaves do que aquela que te derru-
bou e até tragam garrafas com mensagens impensadas. Nesse 
caso, a amizade verdadeira nascida muitos anos antes nos 
trouxe a Alessandra, esposa do Gibson, para ser a primeira 
nova integrante da equipe da Camila, em Pinheiros. Quem 
diria. O Jeito Laranja produzindo seus acasos novamente.

P.S.: O Gibson tocou na nossa festa de final de ano de 
2018. Gostamos mesmo de valorizar os amigos.

Jeito Laranja salvou meu cachorro! 
Ah, Matteo, para, vai! Mas é verdade, gente!!!! 

Eu conheci a Luciana Cotrim por puro interesse no traba-
lho dela (fantástico) sobre a Avenida Paulista. Ela escreveu 
a história de cada família e de cada casarão que ocupou os 
lotes e as quadras em volta da mais conhecida avenida da 
Pauliceia. Decidimos convidá-la a palestrar sobre o tema 
em um dos LABs que damos à equipe da Refúgios Urbanos 
e até iniciamos uma conversa para tentar produzir um livro 
com todas essas histórias. Tudo isso para dizer que aquele 
relacionamento era de gente gostando de verdade de gente, 
como manda o melhor Jeito Laranja de ser. 

E sabe o que aconteceu? Meu cachorro ficou doente e 
eu corri para lá e para cá, visitando mil e um veterinários, 
procurando o sangue para doação, e nada. E como meu de-
sespero crescia, fiz um post no Facebook à procura de ajuda. 
Foi nesse momento que na tela do meu celular apareceu 
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LUCIANA COTRIM LIGANDO. 
Ela estava na veterinária com seus cachorros e me falou 

para correr para lá que eles poderiam me ajudar. Naquele 
dia, eu já tinha visitado três veterinários e, inclusive, levado 
minha cachorra Mila e a cachorra do Octavio, a Piná, para 
doar sangue, sem sucesso de compatibilidade. 

Voltando para casa ao final da tarde, prometi descansar 
e voltar a fazer algo no dia seguinte. Mas aquela ligação me 
fez levantar. E lá fui eu de novo, dessa vez até o Campo Belo, 
não exatamente do lado da Vila Buarque, onde eu moro. En-
contrei a Vanessa que, após passar por tantos veterinários, 
me pareceu um anjo e me disse que iríamos salvar o Frankie. 

Esse encontro só aconteceu porque eu gosto de verdade da 
Luciana. Esse é o Jeito Laranja de viver. A Vanessa encontrou 
sangue compatível com o dele, operou o Frankie, que tinha 
80% de chance de falecer na cirurgia, e me deu uma alegria 
que não posso traduzir em palavras. 

Apenas emoção e gratidão. 

Corretor é concorrente? Não, é amigo!
Parceiro! (E quem sabe até cliente!)
Conto agora a história do M., que trabalhava em outra bou-
tique imobiliária, mas que já tinha sido nosso cliente ante-
riormente. Para mim, o fato de ele ingressar em outra imo-
biliária não mudou em nada nossa relação. Mesmo estando 
em empresas concorrentes, sempre batíamos altos papos 
e trocávamos ideias sobre o mercado. Quando ele decidiu 
sair do país, nos procurou para vendermos seu o imóvel. O 
Jeito Laranja precisa ser coerente. Se você gosta de alguém, 
gosta e ponto. Não tem concorrente que mude isso. E, no 
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final, vendemos o imóvel dele. (Risos.)

Seu avô construiu esse prédio? 
Que maasssssa! 

Certo dia, postei a foto de um prédio na Avenida Paulista 
e o neto do construtor entrou em contato comigo e me enviou 
mais informações sobre o edifício. Eu adoro essas histórias. 
Pareço um garoto de 5 anos falando: “conta mais, conta 
mais”. Neste caso, o T. me contou bem mais. Começamos ali 
uma amizade sincera, pautada no amor pela cidade e pelas 
construções icônicas. 

E sabe no que resultou? Lembra-se daquele cara que leu 
meu anúncio no Facebook e comprou um apartamento no 
Edifício Copan? Aqui está ele. Você acha que eu fiz amizade 
com ele para lhe vender algo? Fiz, nada. Fiz porque entendo 
que a vida é muito melhor se nos interessarmos verdadei-
ramente pelo outro. 

Antes amigos do que clientes
Outra história bem legal do Jeito Laranja foi a deste 

casal. Somos amigos já há alguns anos, oferecemos aparta-
mentos para comprarem e tentamos vender apartamentos 
deles, que compram, reformam e revendem, após agregar 
bastante valor e bom gosto aos imóveis em que tocam, mas 
nunca tínhamos conseguido nada além de bons papos sobre 
o mercado imobiliário. 

E você acha que encaro isso como um problema? Não sou 
extrativista. Cultivo meus relacionamentos pelo Jeito Laranja. 
Se não der em nada, já deu em muito, pois estou próximo 
de pessoas de quem gosto. E não é que, quando decidiram 
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vender seu bem mais precioso, uma casa de vila incrível, 
nos deram esse papel em concorrência com apenas outra 
empresa?!? Espero ajudá-los nessa transação, mas, se não for 
um sucesso de vendas, já foi um sucesso em relacionamento! 

Os flautistas mágicos do Prédios de 
São Paulo para Crianças 
Conheci a Tatiana em uma entrevista que ela fez comigo para 
o blog da HUMA Desenvolvimento Imobiliário. Depois de ter 
me interessado muito pela figura do Rafael Rossi, fundador 
da empresa, e seus conceitos sobre um novo modo de erguer 
prédios que ajudassem a construir uma nova cidade, ele se 
interessou pela pequena e gordinha figura aqui e pediu para 
a Tati, que cuidava da Comunicação da empresa na época, 
bater um papo comigo. A gente ficou lá falando umas três 
horas… E ela gravou tudo e fez perguntas tão legais e perti-
nentes que eu fiquei, assim, felizão. 

Daquela entrevista, nasceu a vontade de trabalharmos 
juntos, que depois se traduziu em algumas colaborações e, 
como de coisa nasce coisa (lembram-se?), acabei conhecen-
do o marido dela também, o Daniel, radialista e ilustrador. 
Juntos, pensamos em bolar o projeto Prédios de São Paulo 
para Crianças. Deu certo. O livro foi lançado em 2018, no 
Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), com textos da Tati 
e ilustrações de Daniel. 

A Tati também aplica o Jeito Laranja, pois ela adora o que 
faz e, naquele dia, me fisgou e, depois, eu a fisguei de volta - e 
junto veio outro peixe mega talentoso. Aliás, o Daniel é um 
bom exemplo de como o Jeito Laranja tem de achar novos 
caminhos, quando as portas não abrem na primeira vez. 
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Eu tentei fazer um programa de rádio com ele. Uma rádio 
Refúgios Urbanos que trataria de temas da cidade, mas sei 
que não o empolguei. Mas, como não sou de desanimar, 
segui tentando até fazer o olhar dele brilhar com o livro 
para a molecada! Pois é, meu povo, às vezes, você planta 
laranjas e colhe mexericas. E tá tudo bem! As laranjas, às 
vezes, se disfarçam.

Saltos mortais para comprar apartamentos
Sabe onde eu vejo que somos uma empresa realmente di-
ferente? Nos saltos mortais que damos junto aos clientes 
para ajudá-los a comprar seus lares. Não, não atendemos só 
clientes milionários. Atendemos muitos clientes que estão 
quebrando todos os porquinhos, vendendo o almoço e dei-
xando de tomar o cafezinho para conseguir realizar o sonho 
de comprar a casa própria. E, no Jeito Laranja de atender, 
você corre atrás junto.

Meu orgulho e dos nossos associados é enorme em ter 
entre nossos antigos amigos, clientes que, com frequência, 
nos dizem: “Sem vocês, eu nunca teria conseguido comprar 
meu apartamento”. 

Quer coisa melhor que essa? Quero… As inaugurações 
desses apartamentos. ;)

Procura-se Mila. Paga-se recompensa
Em 2012, um labrador, solto, sem coleira, veio pra cima da 
minha cachorra Mila. Esta, recém-adotada e ainda muito 
tímida, se assustou terrivelmente, arrebentou a coleira e 
fugiu. Os dias seguintes foram de total desespero. Imprimi 
mil cartazes e sai colando e distribuindo em cada loja, em 
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cada galeria, para cada porteiro, manobrista e cada alma viva 
que encontrasse pelas ruas. Nesse verdadeiro mapeamento 
do bairro, rua após rua, acabei entrando numa loja de lin-
gerie, da B., e entreguei o cartaz com a foto da Mila. Ela me 
fez entrar, me pediu para sentar, me ofereceu uma água e 
pôs-se a me escutar. Disse que também tinha cachorros e 
que iria me ajudar. Aquele pequeno apoio, aquele pequeno 
Jeito Laranja de generosidade me encheu de energia e pude 
partir para entregar mais cartazes. A Mila está aqui do meu 
lado agora, então, o final feliz aconteceu. 

Mas sabem o que é o mais louco de tudo? A B. me procurou 
anos mais tarde para vender seu apartamento. Ela estava 
em uma situação que precisava ser resolvida rapidamente. 
E não é que eu consegui ajudar? Vendemos e deixamos mais 
uma família em paz. Aquela mesma paz que ela tinha me 
dado anos antes. O Jeito Laranja não falha! Você dá, ele te 
devolve. Nem sempre é o mesmo ou vem das mesmas pes-
soas, mas, se você planta flores, seu jardim estará sempre 
cheio de borboletas.

Podemos bater um papo?
Foi exatamente assim que conheci a Carolina e o Emiliano! 
Precisava bater um papo com eles? Não. Não tinha nenhum 
motivo real para isso. Mas o Jeito Laranja é também o con-
fiar nas conexões que a vida te apresenta. Esses dois, para 
além de grandes amigos, viraram, junto com a Milena, os 
fotógrafos dos nossos livros Prédios de São Paulo. 

Já pensou se eu fosse esse cara que não bate um papo?
P.S.: Quando o Emiliano entrou em contato comigo, ele 

tinha tanto entusiasmo e abundância que foi o Jeito Laranja 
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dele que me convenceu a chamá-lo para o projeto Prédios 
de São Paulo, num momento em que teoricamente não tí-
nhamos verba e, consequentemente, nem espaço para novos 
fotógrafos. Ou seja, viva o Jeito Laranja e você verá que coisas 
incríveis podem acontecer. Mas também saiba reconhecer 
aqueles que também pulsam o Jeito Laranja. 

Falando em fotógrafos apaixonados por São Paulo, houve 
outra Carolina que fez fotos para o nosso projeto. E não é, 
que anos depois, quase vendemos o apartamento dela! Dessa 
vez, foi “na traaaaaaaaaaaave!” Mas a gente não se importa, 
o importante é que ela tenha conseguido vender bem. 

O mesmo papo foi pedido pelas meninas da Crânio, uma 
agência experimental de Relações Públicas, que precisavam 
apresentar um trabalho de conclusão de curso e escolheram 
a Refúgios Urbanos como “cliente”. 

Para nós, foi um prazer participar. Posso dizer que, mesmo 
doando nosso tempo a jovens estudantes, elas foram gran-
des professoras e nos ensinaram muito sobre comunicação. 
Imagine se não aplicássemos o Jeito Laranja e pensássemos 
que seria uma perda de tempo dar bola para universitárias. 
Quantas risadas, insights, lições e novas tendências teríamos 
perdido…

E teríamos perdido a Victoria também, que integrava 
aquele grupo de estudantes e hoje é uma de nossas corretoras! 

O Jeito Laranja na vida dos outros
Você já parou para pensar que, aquilo que para você podem 
ser cinco minutos para o outro pode ser uma mudança de 
vida? No Jeito Laranja, você sempre tem cinco minutos 
para doar ao outro, porque você se lembra de que também 
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te ajudaram e que o rio da abundância sempre precisa de 
novos riachos. Foi assim que ajudei a talentosa arquiteta M. 
a encontrar seu lugar na empresa de amigos. O mérito foi 
todo dela. Eu apenas perdi 5 minutos fazendo a apresentação 
e veja o que recebi alguns anos depois:

 
Oi Matteo, tudo bem? 

Anexei neste e-mail algumas fotos do primeiro 

projeto no qual me envolvi quando entrei na 

xxxxxxxxxxxx. 

Quero que saiba que sou extremamente grata 

a você por ter indicado meu nome ao Xxxxxx no 

final de 2016, um momento em que eu estava aflita 

atrás de uma oportunidade legal de trabalho e 

aprendizado.

Esse projeto foi uma escola para mim. Hoje, quase 

tudo que sei sobre reforma, saiu desse apartamento. 

Cresci demaaaaiss!

Sou muito feliz e grata por isso.

PS.: Hoje ela está entrando para a equipe da Karen, a vida 
é muito curiosa em suas voltas.

Compartilhando o almoço
Um dia desses, estava em Pinheiros e fui almoçar no Jorge, 
um árabe que eu adoro. Adoro porque é simples, tem preço 
justo, não tem espera, um lugar verdadeiro. Chegando lá, o 
prato veio lindo. Por ser farto e ter aquelas belas cores do 
homus e da coalhada, tirei uma foto e postei no Instagram. 
Fiz isso porque, no meu Jeito Laranja de ver as coisas, en-
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tendo que mais pessoas precisam conhecer o Jorge. E não 
é que poucos segundos depois aparece ali minha amiga e 
corretora K., que tinha sido marcada na foto por um amigo, 
que já havia sido nosso cliente. 

Papo vem, papo vai, falamos sobre o mercado imobiliário 
e contei um pouco da evolução da Refúgios. Ela me falou de 
seu momento, que incluía a entrada do primeiro associado 
na sua imobiliária. Disse que tinha ficado emocionado, pois 
me lembrava de quando o Felipe, nosso primeiro associado 
(do qual falaremos adiante), entrou pro time e de como 
havia sido desafiador criar um modelo que pudesse inspirar 
tanto os fundadores quanto os novos associados a vestirem 
a mesma camisa. E fomos conversando. Dias depois, ela 
me procurou pedindo que lhe déssemos uma consultoria, 
o que fizemos com extremo prazer, mesmo ela sendo nossa 
“concorrente”, no sentido de atuar nos mesmos bairros e 
com o mesmo perfil de clientes. 

A consultoria foi ótima e entregamos todo o ouro. Como 
já disse, no Jeito Laranja não tem inimigo nem concorrente. 
Tomara que ela venda muito e seja muito feliz na fase de 
transição da EUpresa para a EMpresa, com mais associados.

Nesse mesmo almoço, depois que a K. foi embora, me 
sentei com o outro cliente que tinha comprado um aparta-
mento conosco ali pertinho, mas que ainda não conhecia o 
Jorge. Ao ver meu post, ele decidiu ir até lá. Colei na mesa 
dele e conversamos sobre a reforma que ele havia feito, mas 
também sobre os desafios da vida em condomínio e como 
era gostoso morar naquele pedaço de Pinheiros. 

P.S.: Claramente, eu poderia elencar um monte de ações 
que não deram resultados e um monte de abundância que 
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ainda não produziu nada ou que, pelo contrário, produziu 
ingratidão ou falcatruas. Mas não interessa. A abundância 
está dentro de você e não precisa ter nenhum outro fim. Se 
você está bem se comportando com generosidade, você já 
entendeu que o Jeito Laranja deve fazer bem, antes de mais 
nada, a você mesmo. 

Por isso, a maior parte das histórias que você leu aqui 
são positivas. Faço questão de deixar para trás as rasteiras 
e continuar acreditando no Jeito Laranja, pois ele sempre 
me colocou de novo em pé.

Os óculos de realidade aumentada são os seus. Você decide 
o que quer ver e o que não quer ver. 

Espero que, ao chegar ao fim deste livro, você consiga levar 
para sua vida a seguinte pergunta: Qual é o Jeito Laranja de 
fazer qualquer coisa? A resposta é simples (ou minha resposta 
é uma só): seja abundante e confie que coisas boas virão.

To be continued…. 
Espero que essas páginas tenham trazido a justa inspi-

ração para que você acredite na mudança e alcance toda a 
abundância que sua vida merece.
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E essa história continua... esse é o nosso 
escritório de Santos, nossa nova aventura :)
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Reciprocidade, paixão, empenho, generosidade, excelência. Algu-
mas virtudes que compõem o jeito refúgios urbanos de ser, e você sen-
tirá ao imergir nestas páginas. Quando li uma das primeiras versões do 
livro e retornei ao Matteo com minhas percepções, ele comentou que 
uma das dúvidas ao iniciar este projeto foi “será que precisa mesmo 
de mais um livro no mundo?”. Respondi, convictamente: “seu livro é 
necessário”.

E sabe por quê? Porque ele não conta simplesmente a história de 
uma empresa que tem se tornado cada dia mais referência no segmento 
imobiliário, funciona como um manual de corretagem ou dá orientações 
para potencializar resultados – embora seja possível permear estes pon-
tos de alguma forma durante a leitura. Muito mais do que isso, este li-
vro fala sobre pessoas, sonhos e realidade. Particularmente, não há algo 
mais sagrado e precioso do que isso.

O Jeito Refúgios Urbanos é uma cultura que vai além do trabalho 
em si. É uma forma mais colorida de enxergar o mundo, ou de trazer cor 
a ele. Indo na contramão de valores disseminados em muitas corpora-
ções, como performar para atingir metas astronômicas (e algumas vezes 
inatingíveis), a proposta de enxergar as pessoas de forma integral é uma 
das marcas mais fortes desta cosmovisão. E é ela que tem transformado 
a vida de tanta gente bonita: clientes, parceiros, amigos, famílias.

Tudo isso é possível graças a um cara que venceu suas dúvidas (até a 
de colocar ou não mais um livro no mundo... risos), e tem enfrentado os 
desafios diários com foco, amor e energia. O Matteo é daquelas pessoas 
cativantes e contagiantes. Talvez pouco adiantaria se ele tivesse somen-
te uma destas qualidades, mas a junção delas desencadeia um movimen-
to que dá sentido a todas as palavras escritas nestas páginas. Aproveite 
ao máximo para que reverberem em pessoas, sonhos e realidade.

Larissa Galvão 
Corretora RU


