
Eu poderia falar que trabalho no mercado imobiliário desde os 16 anos, ou então destrinchar aqui os 
prêmios e o reconhecimento que a minha querida Souza Gomes já ganhou nacionalmente.

Mas, fala sério, ninguém quer mais saber desse currículo tradicional, não é mesmo? Então vou ser 
sincero com você, sem rodeios. Quem me conhece, tem a certeza de duas coisas: comigo não tem 
enrolação e eu sou apaixonado por samba (mas essa é uma outra história).

Conheci o Guilherme Machado em 2013 e, de lá para cá, não só acompanho o crescimento da 
Metodologia QR e aplico todas as diretrizes na imobiliária, como desde 2016 me envolvo ativamente 
ministrando palestras, cursos e imersões.

A verdade é uma só: você pode tentar seguir sozinho e ter sucesso no mercado imobiliário. Já vi casos 
assim e está tudo bem. Mas, confie em mim, ter as pessoas certas ao seu lado te faz não só ter sucesso, 
mas alcançar a realização pessoal e profissional muito mais rápido e com um real impacto na vida dos 
seus clientes e funcionários. E quando eu falo pessoas certas, é estar rodeado de quem te agrega 
conhecimento, te impulsiona a ser todo dia 1% melhor e te faz inovar. Por isso, o apoio da comunidade 
QR é tão imprescindível. 

Eu sempre fiz questão de ter um time "pequeno", mas que fosse fora da curva. Cada um que está 
comigo é diferenciado em sua essência e disso não abro mão. São 40 anos e 40 pessoas trabalhando, 
cada um com seu perfil, e é essa pluralidade que faz sermos referência para os clientes. Afinal, você 
compra ou aluga com quem conhece e tem afinidade. 

Esse título chique de CEO não me impede de estar perto das pessoas, seja fazendo uma arte de 
divulgação do nosso próximo podcast ou visitando um lançamento. A preocupação com gente vem 
sempre em primeiro lugar: no cantinho do nosso site ou na rede para o funcionário descansar depois do 
almoço. 

Voltando para o samba... Eu já fui músico, dono de bar, e dessa época trago o repertório e o cavaquinho 
debaixo do braço para me lembrar que nem tudo é só trabalho. Pai de dois filhos lindos e casado com 
uma mulher excepcional, tenho o prazer de estar em família em casa ou na imobiliária ao lado da minha 
mãe Norma e irmão Victor, que também são sócios da SG.

Quem já participou da imersão QR LABS na Souza Gomes, leva esse ensinamento consigo: você pode 
inovar e ser incrível no que faz, mas de nada adianta tanta tecnologia se o feijão com arroz não está 
feito. Se o seu corretor não dá retorno rápido, se a foto do apartamento está ruim, se a descrição é 
incompleta, se o cliente tem dúvida no contrato ou se o gestor não é um bom exemplo de persistência e 
conhecimento.
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