


Sobre  

ARLENE GOMES
Seja bem-vindo a essa jornada incrível de 
resultados e superações, onde quero te 
levar a atingir resultados transformadores 
para sua imobiliária! 

Mas antes, deixa eu te contar um pouco 
sobre quem sou eu…

Sou graduada em Design Gráfico, desde 
1997, curso que escolhi porque sabia que 
seria onde eu poderia explorar a minha 
criatividade e o meu jeito de ser. 

Na época, não havia internet e tudo era 
feito a mão. Sim, campanhas, peças 
gráficas, tudinho usando papel, caneta 
e muuuita criatividade! Trabalhei por 8 
anos como a criativa das agências de 
publicidade por onde passei.

https://www.instagram.com/arlenegomes220


Sempre me considerei visionária. Após dois anos 
de formada e já atuando como diretora de criação, 
pensava em ampliar o meu campo de atuação. Foi 
quando resolvi atuar com a gestão de marketing. 
Daí, me especializei em Comunicação, Novas 
tecnologias e Hipermídia.

Em 2000, iniciei a minha carreira na indústria 
médico-farmacêutica, atuando no segmento de 
criação das empresas.

Nesta época, a Arlene da criação era pouco para 
mim… Eu almejava voos mais altos. Foi aí que senti 
a necessidade de um encontro mais íntimo com a 
gestão de processos e a gestão de líderes.

Fiz uma especialização em Gestão de Marketing e 
um MBA pela Fundação Getúlio Vargas, o que abriu 
novas oportunidades e visão na minha carreira.

Durante oito anos atuando no segmento da 
indústria médico-farmacêutica, pude saber o 
que são processos e a importância deles para o 
funcionamento de uma boa gestão de resultados.

Em 2008, tive o primeiro contato com o segmento 
imobiliário. Entrei como consultora de uma imobiliária 
mineira, com o intuito de fazê-la crescer.

Durante 10 anos, atuei como gestora de marketing 
dessa imobiliária, na qual fui intermediadora entre 
diretores e gestores na criação e aplicação de 
processos para organizar os leads e gestão de ROI 
(retorno x investimento) das mídias e métricas de 
crescimento para os setores de venda e locação.



Me apaixonei pelo varejo 
imobiliário!
Em 2016, me tornei mestre em Marketing e 
meu “lado professora” aflorava dentro de mim. A 
inquietação pelo aprendizado e por ensinar batiam 
forte.

Na minha visão, para que as imobiliárias pudessem 
crescer, era necessário o uso da tecnologia. Foi 
quando, em 2018, me tornei gestora de Sucesso 
do Cliente de uma empresa de software imobiliário. 
Nessa época, percebi que estava enganada, muito 
mais que tecnologia; via que seria um processo 
de educação.. Eles precisavam de processos 
organizados. E educação era o principal caminho 
para isso. Foi quando iniciei um processo de 

mentoria, workshop e aprendizados, via imersão, 
para gestores de imobiliárias.

Estar como gestora de uma empresa era pouco para 
mim, havia algo pulsante e uma grande vontade de 
empreender.

Hoje atuo como mentora e consultora de processos 
ágeis e jornada de inovação em imobiliárias. Inquieta 
por natureza, busco soluções para ajudar o maior 
número de pessoas a serem felizes, sem burocracia, 
seja morando no imóvel que podem chamar de lar ou 
atuando em um espaço onde possam fechar grandes 
negócios.

Espero que essa leitura possa te inspirar a 
conquistar resultados ainda maiores! 
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Neste capítulo trago uma reflexão a respeito de 
como o OKR pode te ajudar não apenas nos seus 
negócios, mas também na sua vida pessoal.

A metodologia OKR existe para criar o alinhamento 
e definir a cadência para a organização. O objetivo 
é garantir que todos andem na mesma direção, com 
prioridades claras, em um ritmo constante. 

Sendo assim, em definição literal, OKR significa 
Objetivos e Resultados-chave, onde os objetivos 
resumem tudo aquilo o que você quer fazer, e o 
resultado-chave traz a maneira como você realizará.

Todos temos o direito de sonhar, planejar e 
principalmente, de realizar. Para os colaboradores 
da sua imobiliária, para os clientes e para você não 
é diferente, cada um necessita ser guiado por um 
sonho e por um objetivo.

Por isso, que é tão comum, escutarmos que a 
direção é mais importante que a velocidade, por 
exemplo. Pois, muitas vezes na ansiedade de 
realizar, nos perdemos.

1
OKR 
PARA 
VIDA
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Logo, eu te afirmo que, sua Imobiliária terá um rumo 
para seguir quando ela e sua equipe estiverem 
com seus sonhos e suas vidas alinhadas. Vale 
salientar que, uma empresa que deseja ter um futuro 
promissor, precisa de um gerenciamento em que 
todos, além de conhecerem a direção que desejam 
ir, também,

estejam dispostos a 
seguirem esse caminho.

A primeira pergunta que 
podemos fazer nesse 
ponto é:
Sabendo que, o primeiro passo para a conquista, é 
a direção, você acredita que ela está bem definida 
para a sua realização?

Quero te mostrar um pouco sobre como os OKR’s 
são metodologias para a vida e para facilitar o 
processo de criação dos objetivos.
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Para isso preparei 5 motivos que fazem o OKR ser a 
metodologia perfeita para sua imobiliária:

O primeiro motivo 
para utilizar o OKR 
na vida, é que ele 
fornece uma visão 
estratégica, que é 
fundamental para 
a realização de 
qualquer objetivo.

Como gostaria de 
se ver daqui 1 ano? 

O OKR pode 
engajar equipes, 
organizar sua 
gestão e focar no 
que realmente 
importa para se 
ter o resultado 
desejado.

O quanto tem 
envolvido o seu 
time na construção 
do que se deseja 
alcançar?

Se existe um fator 
essencial para 
qualquer nível de 
gestão, esse fator 
é a autonomia. 
Ter autonomia na 
tomada de decisão, 
quando transformar 
o que é necessário 
para lidar com 
os desafios e até 
mesmo para definir 
o seu público-alvo.

De 0 a 10 quanto de 
autonomia seu time 
possui?

Já é comprovado 
por diversas 
empresas como 
o Google, por 
exemplo, que o 
OKR consegue 
criar resultados, 
independente 
da origem ou 
do tamanho do 
objetivo.

O OKR possibilita 
que todos os 
objetivos sejam 
medidos, sendo 
assim, você 
consegue verificar 
se os processos 
estão dando 
os resultados 
esperados.

OKR é rumo, 
direção e foco, para 
todos aqueles que 
sonham grande!

1 2 3 4 5
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Se você parar para analisar essa metodologia 
funciona como GPS, ou seja, auxilia as pessoas a 
além de traçar um caminho, também conhecer todas 
as oportunidades que eles podem ter. Então, em 
alguns momentos da vida que você se perder no 
meio de tantas oportunidades ou tantos destinos, 
saiba que ferramentas como o OKR existem para te 
auxiliar.

A análise desses destinos é necessária pois, 
muitas vezes, precisamos saber o que não escolher 
também, pois você já passou por uma situação em 
que após fazer uma escolha, você percebeu que 
caso tivesse feito outra, você teria se arrependido ou 
se prejudicado?

Os objetivos e resultados-chave tem muito mais a 
ver com as sementes que estamos plantando na 
vida, pois, assim como as sementes, eles possuem 
um tempo para amadurecerem, possuem estratégias 
que facilitam seu crescimento, e também, aquelas 
que podem atrasar o processo. 

Por isso, assim como as sementes, vamos ao final 
ter os resultados, que serão frutos colhidos!

Todo líder fora da caixa, precisa ter uma base de 
conhecimentos sobre todas as áreas do negócio que 
lidera, essa base deve estar munida de informações 
que facilitem a definição de suas metas.
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Segue alguns motivos pelo qual esse e-book será 
fundamental para sua carreira e para a história de 
sua imobiliária:

Você quer saber quais frentes precisa 
trabalhar na sua imobiliária para vender mais?

Você quer inovar, mas não sabe por onde 
começar?

Você possui colaboradores que não estão 
seguindo o propósito da empresa?

Você tem dificuldades para fazer 
contratações?

Quer ajuda para resolver problemas de 
captação, porém, não tem nenhum norte 
definido?

Você é um dono ou gestor de Imobiliária, 
porém, não sabe o que pode fazer para 
melhorar, e isso acaba acarretando em 
desmotivação e tristeza?

O seu gestor fica apagando incêndio e não 
tem tempo para focar no que realmente 
importa? 

O conteúdo deste e-book trará respostas, 
para cada uma dessas problemáticas, pois, o 
meu maior intuito é te ajudar!
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O importante é que você comece, tenha coragem 
para dar o primeiro passo, acredite no potencial dos 
seus sonhos, tenha disciplina e não desista. 

Acredito que nos dias atuais, o principal segredo 
para ter sucesso, é a sua força de vontade. 

E assim como diz o famoso ditado grego: Começar 
já é meio caminho andado. Então, leia, se aprimore, 
entenda seu contexto, suas dificuldades e vamos 
juntos superar cada uma das adversidades que 
possam surgir em seu caminho.

Saiba que as pessoas de sucesso hoje, também 
passaram por esse processo de construção e 
aprendizagem, inclusive, já erraram e tiveram que 
superar muitas coisas para se tornarem o que são.

Sendo assim, a opção que você tem é fazer o melhor 
que pode para se tornar um dia, referência naquilo 
que você faz. Quando realizamos as atividades 
que precisamos com amor e paixão, as portas 
verdadeiramente se abrem e tudo ganha um brilho 
diferente.

É uma verdadeira troca, você fornece amor e ganha 
realizações! 

E você pode se perguntar onde os OKR’s entram 
nesse aspecto, e eu te digo:

OKR é mudança de mentalidade, é uma nova forma 
de fazer gestão da sua vida pessoal e profissional.

Levar amor para seu ambiente profissional é um 
verdadeiro ato de mudança de mentalidade, quando 
você compreender em profundidade o poder dessa 
metodologia você se tornará mais qualificado para 
tornar sua imobiliária uma grande potência no 
mercado. Acredite!
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Quando converso com gestores, gosto sempre de 
lembrar que temos muito a aprender diariamente 
com as pessoas e os espaços que nos rodeiam, e 
temos muito o que aprender também com a forma 
que estamos nos organizando. Por isso, provoco um 
mercado colaborativo, que aprendemos uns com 
os outros. Pois, se não temos essa mentalidade 
aberta para o conhecimento, criamos travas, que são 
extremamente prejudiciais para a imobiliária.

Vemos diariamente, exemplos de imobiliárias 
que acabam sucumbindo por seus proprietários 
e gestores possuírem essas travas, que 
acabam destruindo a segurança psicológica dos 
colaboradores.

Nesse caso, eu te pergunto, qual a forma que 
você blinda sua mente de todas essas travas e 
negatividades?
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Podemos compreender melhor a forma que esta 
trava se estabelece no psicológico por meio do 
fluxograma a seguir:

bloqueia o esquecimento e a 
desmotivação. Aqui o erro gerou 
aprendizado.

bloqueio de crescimento, trava 
de aprendizagem e acelera o 
esquecimento. Aqui procura 
culpados.

Atitude positiva,
busca de conhecimento contínuo, 
mente aberta e liberdade 

Atitude negativa,
mente fechada, não busca novos 
conhecimentos, falta de liberdade
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Muitas vezes ao notarmos a existência de um 
determinado problema em algum momento ou 
espaço de nossas vidas, tendemos a querer 
esquivar, sem nem mesmo entender o porquê do 
ocorrido.

Porém, esse mesmo problema muitas vezes esconde 
com ele grandes oportunidades. Precisamos 
aprender a ressignificar as problemáticas que 
surgem em nossas vidas e desta forma, vamos 
conseguir compreender, que oportunidades estão 
apenas esperando para serem descobertas.

Uma bela forma de ressignificar essas problemáticas 
é entendendo o motivo pelo qual elas aconteceram 
em seu caminho, e se você analisar direitinho, 
perceberá que tudo isso tem a ver com o que a 
metodologia OKR pode fazer por sua vida. 

“Precisamos nos expor 
aos ventos da mudança!” 
- Andrew Grove
A mudança está relacionada a criação de metas 
claras, e o OKR é um método facilitador, que 
estabelece essas metas e faz acompanhamento de 
forma ágil e qualificada do progresso.

Para alinharmos o que realmente é em definição 
essa metodologia, gostaria de te apresentar um 
breve resumo de como podemos explicar os OKR’s.
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OKR − Objective and Key Results ou, em português, 
objetivos e resultados-chave, é uma metodologia 
simples que promove engajamento e alinhamento 
dentro de empresas para ter resultados. Esses 
resultados são vistos com a criação de objetivos (O 
que desejo alcançar?) e resultados-chave (como vou 
medir para saber se estou alcançando?).

Precisamos saber mensurar o que realmente 
importa, manter o foco, saber para onde vamos e 
como vamos!

Pode parecer um pouco complexo, mas, esse 
ebook facilitará todo o entendimento sobre essa 
metodologia, que já ganhou espaço nas maiores 
empresas do Brasil e do mundo. 

Damos início aqui a essa jornada de conhecimento!
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Acredito ser importante 
reverenciar a origem de onde 
surgiu OKR e deixar o legado 
desses administradores 
incríveis para você que 
chegou até este ponto do 
livro.

2 
HISTÓRIA DO OKR  
O PAI E O 
PADRINHO 
DO OKR
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Se depois de conhecer os motivos pelos quais o 
método OKR é o ideal para a sua empresa, você 
se interessou, então com certeza deve estar se 
perguntando o que seriam então os OKR’s?

OKR(Objectives and Key Results) significa Objetivos 
e Resultados-Chave que de acordo com John Doerr 
é “Uma metodologia de gestão que ajuda a garantir 
que a empresa concentre esforços nas mesmas 
questões importantes em toda a organização. 
Onde um objetivo é o que deve ser alcançado. E os 

resultados-chave estabelecem e monitoram como 
chegamos ao objetivo”.

Para facilitar a compreensão, deixo a seguir um 
exemplo prático, do que é objetivo e como ele pode 
ser escrito, mas não se preocupe que há muitos 
mais exemplos no decorrer de todo livro: 

Objetivo: Aumentar a participação de mercado nos 
bairros XX e YY.

Resultados-chave (KR)

KR1: Crescer 20%, em número de leads, vindos dos 
bairros XX e YY.

KR2: Atingir receita recorrente de R$ X mil (locação) 
dos bairros XX e YY.

KR3: Aumentar as vendas de R$ X milhões para R$ 
Y milhões nos bairros XX e YY.

KR4: Captar X apartamentos nos bairros XX e YY.
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Sendo assim, você estipula um alvo e o que você 
precisará fazer para que ele seja realizado. 

Esse método foi criado por Andrew Stephen Grove, 
na década de 70. Andrew Grove foi um engenheiro 
americano que se destacou como líder e como 
referência no seu trabalho com a tecnologia. Ele é 
considerado por muitos como uma figura lendária, 
por ser um dos gestores mais influentes do mundo.

Ele é considerado, hoje em dia, o pai do OKR.  
Entrou na Intel quando foi fundada em 1968 e, em 

1987, assumia o cargo de CEO. Nos onze anos em 
que esteve à frente da Intel, a empresa registou um 
crescimento médio anual de 30%. Resultados que o 
destacou dentro de um mercado amplo, concorrido e 
complexo.

Lendo os livros e conhecendo o legado de Andrew, 
podemos perceber que temos uma verdadeira 
sequência de aulas sobre liderança e gerenciamento 
de empresas. Com isso, podemos citar algumas 
características, que esse grande líder ensinou 
durante sua vida.
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Vale a pena prestar muita atenção nestes pontos 
para você que é um líder.

A importância de 
reuniões One a 
One (Um a um, 
em tradução livre), 
ou seja, reuniões 
com no máximo 
6 liderados, para 
que você como 
líder possa dar 
total atenção 
para o que eles 
precisam abordar. 
Além disso, através 
dessas reuniões 
você consegue um 
feedback completo 
de como anda a 
sua equipe e sua 
empresa. 

Como gestor, 
temos que 
conhecer nosso 
papel, para realizar 
um trabalho 
alinhado com 
o propósito da 
empresa. Daí eu te 
pergunto, você sabe 
qual o seu papel? 
Que tal escrever o 
seu papel para que 
se torne mais claro?

Ouso dizer e a 
complementar 
uma dica neste 
item: Caso você 
seja o dono do 

Ser um mentor. 
Podemos aprender 
com Andrew, que 
um gestor precisa 
não apenas coletar 
informações, 
porém, propagar 
as informações 
corretas entre 
sua equipe. Não 
adianta saber o que 
está acontecendo, 
e sua equipe se 
sentir perdida sem 
as informações 
corretas. 

1 2 3
seu negócio, você 
precisa estar 
preferencialmente 
no papel 
estratégico, 
com atividades 
relacionadas ao 
crescimento do 
seu negócio, por 
exemplo, focar 
no mercado, nas 
métricas principais, 
se preocupar com 
a inovação e o 
desenvolvimento da 
equipe.

Aqui nos faz lembrar 
como é importante 
ter os dados para a 
tomada de decisão, 
e com esses dados 
saber as previsões 
ou quais direções 
tomar junto com a 
sua equipe.

A sua equipe sabe 
para onde estão 
indo?
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Aprendemos 
também o 
verdadeiro 
significado de Ser 
Exemplo, o líder 
deve saber o que 
falar e como agir.

Ter organização 
das informações 
que cercam 
a gerência de 
determinado 
negócio. Então, 
não adianta ter um 
acesso completo 
a tudo o que está 
acontecendo, se 
você não sabe 
como organizar 
isso, por exemplo. 

4 5
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Sabe-se que ao idealizar a metodologia OKR, 
Andrew se baseou na gestão por metas 
(Management by Objectives, ou MBO) articulada 
por Peter Drucker. Sendo assim, podemos perceber 
a influência que Peter teve para a criação dos 
Objetivos e Resultados-chave, assim como também 
foi uma grande influência para o Andrew Grove.

MBO (Peter Drucke)

• Neste modelo, Supervisor e gerente precisam 
de metas claras

• Direcionamento e metas de cima para baixo. 

• Acompanhamento das metas ainda ficam 
perdidas. 

• Estilo de grenciamento muito fabril ainda.

Management by Objectives (MBO), ou em 
tradução literal, a administração por objetivos, é 
um procedimento que foi criado, por meados dos 
anos de 1954, no intuito de fazer as empresas 
implementarem melhorias em seus processos e de 
fazer com que elas criassem um destaque dentro do 
seu mercado.

Evolução do MBO para OKR.

OKR (Andy Groove)  
• Metas criadas entre líderes e equipe (Estimado 
60% equipe e 40% gerência) 

• Deixa se ser top-down (líderes e liderados), 

• Nova forma de criar e acompanhar as metas. 

• Ritual semanal de acompanhamento e criação 
de ciclos trimestrais de ajustes.
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Somente por volta dos anos 2000 é que o OKR 
difundiu-se por meio de John Doerr, que enquanto 
Andrew Grove foi considerado o pai do OKR, John 
foi implementando os OKR’s no Google, e se tornou 
o padrinho do método.

John começou o seu legado com OKR’s junto com 
o Andrew, no ano de 1974, dentro da Intel, lá ele 
conseguiu aprimorar seus conhecimentos para só 
então nos anos 2000, levar essa metodologia para 
grandes empresas do Vale do Silício, como a Google.

Só 18 anos após a implantação, é que OKR foi 
reconhecido como um fator chave para o sucesso 
do Google, e a partir dali grandes empresas como, 
Amazon, Twitter, Linkedin, Airbnb e tantas outras. 
Hoje o Quinto Andar, um dos unicórnios brasileiros*, 
empresa que desponta no mercado imobiliário 
também utiliza OKR’s e se destaca como uma das 
empresas que mais crescem.

* Empresa a se ser avaliada em 1 bilhão de dólares antes de abrir seu capital 
em bolsas de valores.
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Para destrinchar a fórmula de John Doerr, falarei um 
pouco da estrutura dos OKR’s:

Objetivos 
Podem se caracterizar como um alvo que 
determinada empresa pretende cumprir. De forma 
prática, é através dos objetivos que você consegue 
resolver a seguinte

Pergunta: 
“Aonde eu quero chegar?”.

A fórmula de John Doerr
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Exemplos 

• Encantar nossos clientes apaixonados.

• Bater record de vendas com a equipe “SUPER 
VENDEDORES”.

• Acelerar o crescimento de receita recorrente.

• Ser uma empresa referência em locação. 

• Ter uma base incrível de leads.

• Ser uma imobiliária com “Selo de qualidade”.

• Construir uma cultura de engajamento dos 
colaboradores.

• Cansar a equipe de vendas

Dicas para construir o objetivo

• São definidos em frases simples. Como um 
slogan.

• Não possuem números. Deve ser escrito em 
termos qualitativos

• Alinhados às estrategias do negócio

• Ter um Responsável.

• Equipe que vai executar.

• Inspirador. Dá um frio na barriga para ser 
alcançado.

• Tempo limitado para ser alcançado.

• Bons verbos na hora de construir o objetivo: 
Encantar, Conquistar, Lançar, Aumentar, Tornar, 
Criar, Gerar.
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O QUE VOCÊ DESEJA ALCANÇAR 
NOS PRÓXIMOS 3 MESES?

EXERCíCIO: 
1 Escreva tudo que gostaria de alcançar nos próximos 03 meses para achar o 
seu objetivo. No primeiro momento deixe vir tudo. 
2 Escolha o que entende que deva ser a prioridade. (Na página 37 exploro a 
importância da priorização). 
3 Esse será  seu objetivo em 03 meses. Por mais que queira fazer tudo, verá 
que é importante priorizar. Você verá a força que isso tem. Acredite!

25



26

Mais exemplos direcionados às imobiliárias.

EXEMPLOS DE OBJETIVOS

1. Angariar muito mais clientes.

2. Captar clientes no meu bairro de atuação.

3. Ser referência em locações no bairro Bessa.

4. Acelerar a receita recorrente.

5. Bater o record de captação.

6. Ter uma base incrível de leads.

7. Ter um excelente controle de qualidade nos anúncios.

8. Aumentar o número de corretores.

9. Ser líder no Brasil

10. Construir uma estratégia on line poderosa

26
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Resultados-chave
Podemos descrever os resultados-chave como o 
passo a passo, que precisa ser mensurável, ou seja, 
é necessário que consigamos medir as estratégias 
que são criadas para a realização de dado objetivo. 

Com os resultados-chave, você consegue responder:

o que preciso fazer para 
alcançar o objetivo?
Dicas para construir os Resultados-Chave (KR)

• Colaboradores tem abertura para propor novas 
formas  de atingir o objetivo.

• Desafiadores porém possíveis de serem 
alcançados.

• O Resultado-chave só é um resultado-chave 
se tiver um número para ser mensurado. Caso 
contrário não é um resultado-chave.

• Ao elaborar a meta entenda se ela é 
“SMART”: Específica / mensurável / alcançável 
/ relevante / tempo para acontecer.

27
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RESULTADOS-CHAVE:

EXEMPLOS

1 Conquistar “X” novos clientes no bairro “Y”

2 Alcançar a marca de “X”mil visitantes no site.

3 Aumentar a receita recorrente em “X%”.

4 Garantir um NPS acima de 80%

5 Aumentar a conversão em visitas de “X” para “Y”

6 Ter mais 02 tipos de fiança locatícia.

7 Aumentar a captação em bairro foco de “X” para “Y”

8 Alcançar “X” novos leads.

9 Aumentar as propostas de “X” para “Y”

10 Diminuir o tempo de atendimento do lead de 1 dia para 30 min.

COMO EU SEI QUE ESTOU 
ALCANÇANDO O OBJETIVO?

28
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RESULTADO-CHAVE (KR): 
COMO EU SEI QUE ESTOU 
ALCANÇANDO O OBJETIVO?

1 Escreva tudo que precisa ser feito, que entende ser “Chave” 
para que o objetivo que você escolheu seja alcançado. 

2 Coloque quantos achar necessário. 

3 Escolha 03 KR’s.  Revise e veja se em suas escolhas tem 
um número para que possa ser medido a evolução do seu KR.

OBS: Onde está com “X” ou “Y” você deve inserir um número que seja a 
quantidade a ser medida nesse KR.

29
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Tarefas
As tarefas podem ser consideradas, como 
tudo aquilo que é necessário realizar para que 
determinado Resultado-chave seja alcançado; sendo 
assim, é por meio das tarefas que conseguimos 
entender quais ferramentas e ações são necessárias 
para o gerenciamento dos resultados. 

A estrutura do OKR de forma resumida, com os 03 
pilares : Objetivo, resultado-chave e tarefas ficam 
desta forma:

OBJETIVO

O que desejo 
alcançar nos 
próximos 3 
meses.

RESULTADOS-CHAVE

Como eu provo 
que estou no 
caminho para 
alcançar o meu 
objetivo.

TAREFAS

Ações que vão 
te ajudar chegar 
nos indicadores
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Para Doerr, existe uma fórmula, que diz que ao 
utilizarmos OKR’s para a realização de metas, é 
necessário entender primeiro o que vamos realizar 
e como vamos medir a realização.

“Um objetivo é apenas 
um desejo até o 
momento que você 
decide atuar sobre ele, e 
propõe-se a transformá-
lo em um resultado.”

Ele explica que o fundamental sempre será saber 
escolher os motivos certos, pelas razões certas.
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Faz sentido para você? Caso não, vou te explicar melhor… Após a análise 
de diversas instituições, John percebeu o que mais 
fez com que elas fracassassem, e descobriu que era 
a falta de conhecimento sobre como e porque eles 
desenvolviam seus objetivos. 

Ou seja, para alcançar os resultados-chave, 
você precisará de uma boa meta, que apenas é 
caracterizada dessa forma quando você sabe o que 
vai realizar e qual será a melhor forma para medir o 
que você está atingindo.

A partir do momento que compreendemos isso, 
podemos começar a estudar a estruturação dos 
OKR’s, que assim como o próprio nome sugere, são 
divididos entre Objetivos (o que você quer realizar) 
e os Resultados-chave (como medir que está 
alcançando que deseja realizar).
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A metodologia 
de gestão OKR  é 
fundamental para 
a qualidade do 
andamento da 
empresa, pois, ela 
funciona como um 
coração, ou seja, é 
fundamental para a 
sobrevivência.
Arlene Gomes
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Espero que até aqui, esteja convencido que o 
método OKR é a sua escolha para ter resultado. Vou 
te mostrar os gestores que resolveram acelerar suas 
imobiliárias com OKR.

Então, por mais que OKR’s sejam uma metodologia 
de simples compreensão, poderemos perceber com 
o passar do tempo, que na verdade, por ser algo tão 
completo, pode vir a surgir complexidades na prática.

O importante é não desistir de primeira!

Segundo Andrew Grove, 
quando tentamos nos 
concentrar em tudo 
acabamos sem nos 
concentrar em nada.

A concentração necessita ter um objetivo específico, 
muitas vezes achamos que estamos conseguindo 
realizar todas as nossas atividades, porém, só 
estamos espalhando e postergando-as. 

Por isso, ao invés de tentar se concentrar em várias 
atividades ao mesmo tempo, o OKR convida sua 
equipe a organizar sua concentração de acordo com 
a necessidade e a prioridade do objetivo. Assim, 
você consegue entender o que realmente é urgente 
e o que pode ser adiado.

Aqui nesse ponto, passamos a perceber a 
importância da clareza, ter um foco muito bem 
definido, onde todos aqueles que fazem parte da 
empresa conheçam e principalmente, acreditem que 
esse é o caminho certo para a transformação.

Quantas vezes você, como gestor, reuniu sua equipe 
para fazerem uma análise profunda do trabalho que 
vocês iriam realizar, em um dado período de tempo? 
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Análise estratégica também pode ser citada como 
uma ferramenta ensinada por Andrew Grove e John 
Doerr, mas, quero que você compreenda um pouco 
melhor o contexto em que os OKR’s foram criados, 
para isso, segue uma pequena linha do tempo:

2019

2018 202019991968

201319741954

Peter Drucker 
develops MBO

5º Andar

John Doerr 
invests in Google

John Doerr 
joins Intel

Andy Grove 
founds Intel

15 imobiliárias 
usando OKR

criei o primeiro case de 
imobiliária usando OKR.

mais de 100 imobiliárias 
usando OKR.

15

+100
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Como podemos analisar, OKR é uma 
metodologia flexível pautada em uma linguagem 
simples, para tornar possível sua aplicação. 
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OS PODERES DO OKR
A metodologia do OKR possui três poderes de 
transformação que, durante a sua implementação, 
será possível perceber e além disso, não podemos 
falar sobre OKR, sem entender a importância desses 
poderes.

1
O primeiro poder é o foco e a priorização, pois a 
metodologia traz a ideia de que focar e priorizar o 
que é mais importante é a chave do negócio.

Lembra que não dá pra 
fazer tudo? 
Ao definir o que deve ser priorizado na estratégia 
é possível estabelecer quais serão os objetivos e 
como eles serão mensurados para saber se estão no 
caminho certo.
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2
O segundo poder é o alinhamento, ele é a 
consequência imediata do foco e da priorização. 
Todos precisam estar alinhados em torno do objetivo 
proposto. 

Sugere-se que, de 60 a 70% das metas 
estabelecidas, têm que vir de baixo para cima, o que 
chamamos de acordos down − top; ou seja, de 60 a 
70% de colaboradores para gestores.

Quando os colaboradores sentem a capacidade de 
ajudar a formar as metas que irão conduzir toda 
a empresa, esse alinhamento vem pois todos se 
sentem parte.

3
O terceiro poder apresenta um critério 
importantíssimo para as imobiliárias, que é a 
motivação/ responsabilização, que mostra que muito 
além do que oferecer bonificações e recompensas, 
o OKR busca a satisfação do colaborador ao ser 
parte do time e ao ver seu trabalho trazer resultados 
visíveis.

Incluir as pessoas no processo de criação das metas 
é uma das grandes sacadas do OKR. Estabelecer 
metas difíceis, mas possíveis de serem alcançadas, 
também, aumenta a motivação. 

Os objetivos devem ser desafiadores!

“Se você quer construir um navio, não chame 
as pessoas para juntar madeira ou atribua-
lhes tarefas e trabalho, mas sim ensine-os a 
desejar a infinita imensidão do oceano” 

Antoine-de-saint-exupery

Esta citação lembra muito o propósito, algo maior e dá senso 
de direção.
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CHECK-IN OU RITUAL DO OKR
Segundo o próprio Andy Groove, existe um grande 
segredo na implementação dos OKR’s, que é a 
realização de Check-ins.

Primeiro são 
analisados os 
dados e os 
números do último 
Check-in. 

O que foi 
alterado desde 
o último check-
in, em relação 
aos números? 
Evoluímos ou 
regredimos? 
Estamos 
confiantes? Como 
podemos melhorar 
isso juntos? 

São três níveis de 
confiança:

 Acreditamos que 
será alcançado;

 Há chances 
de não ser 
alcançado, mas 
acreditamos que 
será alcançado;

 Precisamos 
alterar a 
abordagem, pois 
acreditamos 
que não será 
alcançado. Ops, 
Mudança de rota.

Segundo, é feito 
uma avaliação 
qualitativa, quais 
são as informações 
que não estão 
exposta em 
números?

A equipe deve se 
perguntar: “com 
base em tudo o 
que sabemos sobre 
esse objetivo, 
qual é o índice 
de confiança 
que temos para 
alcançar nossos 
KRs?”

Na terceira fase do 
Check-in, nos são 
apresentados os 
bloqueios. Existe 
algum fator que 
esteja atrapalhando 
o andamento do 
OKR da equipe?

Por exemplo: nossa 
equipe depende 
de uma tarefa 
de alguma outra 
equipe, que está 
atrasada?

E por fim, na 
quarta fase 
trazemos as ações 
que precisam 
ser feitas. Ou 
seja, quais são 
as iniciativas 
necessárias 
para melhorar os 
resultados?

A partir dos dados 
levantados nas 
reuniões de check-
in é o momento de 
definir o que será 
feito para evoluir.

1 2 3 4

Check-ins são rituais ou reuniões feitas para 
alinhamento de informações com a equipe e com a 
diretoria. De forma prática, trago algumas questões 
que devem ser analisadas nessas reuniões.
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O GUARDIÃO DO OKR
Após praticar e implantar OKR’s em imobiliárias 
pude fazer uma grande análise, pude perceber 
outro segredo, o segundo segredo é ter alguém, 
um guardião; alguém que ajude na compilação das 
informações, um intermediador e facilitador entre a 
equipe para ajudar a fazer o OKR evoluir.
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Após compreender todo o contexto por trás da 
criação do método do OKR, agora o Céu é o limite. 
Aprenda como ter resultados além do alcance com 
método 220, que é composto pela “Roda de Ouro”  e 
“OKR”.

A Roda de Ouro são as principais estratégias a 
serem trabalhadas como pilares da imobiliária, tais 
como: nicho de mercado, captação de imóveis, 
máquina de leads, funil de vendas, funil de locação, 
estruturação de metas, experiência do colaborador, 
experiência do cliente e faturamento.

3
O CÉU É 
O LIMITE!
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Nicho de mercado: como gostaria que a sua 
imobiliária fosse lembrada? O nicho representa ser 
especialista; seja por região (norte, sul, leste ou 
oeste), por participação em determinado tipo de 
imóvel (casas, apartamentos, apartamentos de 2 
quartos, lotes, etc); por comportamento de consumo 
(econômico, alto padrão, luxo ou alto luxo).

Captação de imóveis: são as estratégias utilizadas 
para trazer insumos para a imobiliária: o imóvel.

Máquina de Leads: estratégias para atrair leads 
qualificados.

A roda de ouro, significa estratégias que são valem 
OURO para a sua imobiliária, são os pilares de 
sucesso de crescimento do seu negócio. Todas as 
estratégias já validadas na prática com cases de 
sucesso de muitas imobiliárias que participaram de 
mentorias e consultorias ministradas por Arlene, 
além de ter vivenciado com algumas delas quando 
trabalhou em imobiliária.

RODA DE OURO
Funil lucrativo de vendas e de locação: 
estratégias de aprimoramento da jornada do lead 
dentro da imobiliária. Aqui há insumos operacionais 
importantes para a estrutura de OKR.

Experiência dos colaboradores: estratégias junto 
aos líderes coachs, para desenvolver uma equipe 
mais engajada.  

Experiência do clientes: Estratégias de 
relacionamento com o cliente no intuito de fidelizar e 

torná-lo um possível indicador para outros clientes.
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O método 220*: leva em 
consideração processos 
práticos de quem viveu 
as dores dos gestores 
de imobiliária e o OKR 
como sendo fundamental 
na organização e 
comunicação do que se 
quer alcançar.

* Método 220 = Criado por Arlene Gomes 
usa o 220 por simbolizar energia, resultado e 
aceleração.

43



44

Agora que você conhece a vasta gama de benefícios 
que a metodologia OKR carrega, podemos 
fundamentar sua importância dentro do setor 
imobiliário.

Há alguns anos, temos observado um grande 
crescimento do mercado imobiliário, que em busca 
de uma melhora em sua performance, passaram 
a investir fortemente em novas metodologias que 
fortaleceram não apenas suas estratégias de 
vendas, mas, todo o contextos em que estavam 
inseridos. 

Com a internet e novos entrantes como startups 
ingressando com força total no mercado, usar 
métodos de gestão ágil como OKR começou a fazer 
sentido como um pilar de inovação para implantar 
uma nova cultura nas imobiliárias.

Cultura de aprendizado, cultura de flexibilidade, 
cultura do erro como aprendizado e parte do 
processo.

Sabendo disso, os proprietários de imobiliárias, 
precisam se munir de conhecimentos técnicos, para 
movimentar sua equipe e entender, que problemas 
podem sim surgir no percorrer do caminho.

4
Cases de 
OKR em 
imobiliárias
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Porém, assim como Jonh Doerr explica, precisamos 
focar no que realmente importa! 

O problema ou erro que aparecer no decorrer do 
caminho é algo para a imobiliária aprender algo e 
fortalecer a jornada.

Pensando nisso, foi criada uma nova proposta, para 
que os negócios dentro das imobiliárias fossem 
feitos de forma mais qualificados e mais acelerados.

Os gestores e donos de imobiliárias, passaram a 
perceber que o mercado só iria colaborar e começar 
a girar, no momento em que eles passassem a 
abrir suas mentes, passassem a compreender com 
profundidade quais os aspectos que mais estavam 
impactando na realização de suas metas. 

Para começar a criar uma base de conhecimentos 
específicos sobre o setor, é necessário que o gestor 
da imobiliária entenda as novas demandas que 
aparecem a cada novo dia e isso significa dizer, 
que o mercado existe para cobrar transformação, 
principalmente por ser muito volátil. 

Você pode se perguntar, quais são exatamente os 
benefícios dos objetivos e dos resultados-chave, 
quando implantados em uma imobiliária?
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De forma rápida lhe explico, o método de Gestão 
OKR é um verdadeiro GPS, por isso, serve para criar 
uma direção, um destino a se chegar e o melhor 
caminho para seguir. 

Exemplos de OKR em 
imobiliárias

Objetivo: Ter equipes altamente 
engajadas.

• KR 1: Reduzir o turnover para 
X%

• KR 2: Diminuir a taxa de 
absenteísmo para Y%

• KR 3: Fazer X treinamentos 
específicos para cada área

Objetivo: “Ser uma imobiliária com 
“Selo de qualidade”. 

• KR 1: Garantir que todos os 
anúncios tenham, pelo menos, 
20 belas fotos.

• KR 2: Revisar 100% dos 
anúncios que estiverem no 
site.

• KR 3: Ter 40% das captações 
com vídeos.

Objetivo:  Ter um super Funil de 
atendimento de vendas.

• KR1: Atender em até X 
minutos os leads.

• KR2: Realizar X cadências de 
atendimento pós recebimento 
dos leads.

• KR3: Converter de X para Y 
os atendimentos em visitas.

Sendo assim, podemos visualizar claramente no 
objetivo, qual o destino a ser alcançado e por 
meio dos resultados, visualizar qual o caminho 
chave para alcançar o destino final. 

Se você resolveu vir para essa página direto, sugiro 
que volte na página 24 a 35 para que compreenda 
melhor como estruturar o Objetivo, os resultados-
chave e as tarefas. Nestas páginas você vai achar 
vários outros exemplos de cada um também.

46
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Quando um gestor entende que o OKR auxilia na 
clareza da aplicação de processos ágeis com foco 
no aumento da produção da locação e das vendas 
de imóveis, ele consegue virar a chave e mudar todo 
o contexto em que está inserido.

Cada momento que vivemos, quando falamos sobre 
venda, captação e tudo que envolve o ecossistema 
imobiliário, exige ações e esforços diferentes.

Como citamos anteriormente, esse setor possui 
um público muito vasto, e que se não conseguimos 
alinhar os sonhos da gestão, com os sonhos da 
equipe que estará na linha de frente com os clientes, 
muito provavelmente essa imobiliária se perderá no 
caminho. 
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Primeiros passos do 
OKR na imobiliárias:

Alinhamento das métricas (utilizado 
para saber se realmente está 
chegando nos objetivos). 

As métricas precisam ser 
coerentes, quantitativas e objetivas. 

Sugere-se que neste passo, 
traga inteligência de onde surgiu 
a meta, quais foram os critérios 
ao criar a meta, o porque do 
número sugerido. Uma das formas 
indicadas para estruturar metas 
é avaliar o histórico de negócios 
realizados, caso tenha como 
levantar esses dados.

Gestor alinha com a equipe o 
objetivo maior, o que pretendem 
alcançar em 1 ano. Precisa ser 
claro, ao ler não deve ter margem 
a interpretações; ou seja, está 
entendido ou não está entendido. 
Deve ser inspirador; ou seja, dar 
norte, senso de direção e até um 
friozinho na barriga. Ao escrever, 
o ideal é que seja uma frase curta, 
como um slogan.

Como objetivo estratégico da 
imobiliária; é de fundamental 
importância que os donos estejam 
envolvidos na criação do objetivo 
que será desmembrado para todos 
os departamentos. 

Execução - Traçar plano de ação 
com as informações obtidas. 

Neste passo, faz total sentido a 
gestão ágil indicada pelo OKR, 
pois o plano de ação deve ser 
testado, acompanhado e validado 
em um curto espaço de tempo. 
Aqui se aplica a mentalidade de 
teste, validação de hipóteses e 
mudança de rota caso os testes 
não sejam positivos.

Vendo todas essas vantagens, 
você pode se perguntar, por que é 
tão desafiador implantar os OKR’s 
nas imobiliárias? E eu posso citar 
algumas dificuldades…

1 2 3
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Vendo todas essas vantagens, você pode se 
perguntar, por que é tão desafiador implantar os 
OKR’s nas imobiliárias? E eu posso citar algumas 
dificuldades…

Dificuldades que os donos de imobiliárias ainda 
encontram:

A metodologia 
precisa que a 
empresa tome 
decisões difíceis, 
pois assim como 
sempre explico, OKR 
é transformação, 
é saber que 
determinadas 
coisas precisamos 
mudar para depois 
melhorar.

Nem todos os times 
estão preparados 
para serem auto-
organizados, isso 
é uma das grandes 
dificuldades, e os 
OKR’s promovem 
a descentralização 
das tomadas de 
decisões. 

Mais do que dizer o 
que irá fazer, o dono 
de imobiliária precisa 
ter em mente que a 
equipe deve explorar 
possibilidades. Uma 
equipe preparada, 
sabe exatamente 
qual o seu trabalho, 
e como desenvolve-
lo sem interferências 
desnecessárias.

Para implantar a 
metodologia, é 
preciso alinhamento 
e comprometimento 
das pessoas e entre 
pessoas (e times). 
Quando um gestor 
não consegue fazer 
essa organização, 
tudo fica mais 
complicado. Neste 
ponto é necessário 
que se tenha clareza 
das competência do 
gestor para isso.

Pessoas com perfis 
para resultado e 
menos sobre “mi mi 
mi” ou reclamação. 
Sendo assim, 
o foco deve ser 
desenvolvimento de 
pessoas.

1 2 3 4 5
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Aumentar a 
rentabilidade da 
imobiliária. (Dono)

Aumentar 
as vendas 
(gerência/
equipe)

implantar o funil lucrativo de vendas.

Segue um exemplo de desdobramento de um objetivo do dono para os gerentes e equipe:

realizar treinamento para a equipe.

Realizar X cadências.

implantar o funil lucrativo de vendas.

realizar treinamento para a equipe.

Realizar 100% das cadencias nos 
bairros focos.

Realizar X cadências.

Realizar 100% das cadencias nos 
bairros focos.

Vender X imóveis

Aumentar os 
atendimentos 
em visitas de X 
para X.

Aumentar os 
atendimentos em 
visitas de X para 
X.

Aumentar 
as locações 
(gerência/
equipe)

Vender X imóveis

50
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Você consegue enxergar alguma dessas 
dificuldades em sua imobiliária?

Te dou uma solução, 
procure aprender mais sobre 
métodos de Gestão ágil, e 
saiba que é possível utilizá-
los na sua imobiliária. 
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Após aplicar a 
metodologia OKR em 
imobiliárias, pude 
vivenciar muitos 
resultados. Selecionei 
alguns deles para ilustrar 
o antes e o depois de 
usar o OKR.

5
CASES
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DECISÃO POR DADOS VALE DIAMANTE 
Imobiliária Santa Mônica | Belo Horizonte

1

Dificuldade/Problemas:

Tomada de decisão 
por achismo. Falta de 
clareza das etapas do 
funil. 

1
Corretores desistindo 
com facilidade dos 
clientes. 

2
Metas da cabeça do 
dono. Falta de cultura na 
estruturação de metas 
de vendas, captação, 
dentre outras.

3
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DECISÃO POR DADOS VALE DIAMANTE 
Imobiliária Santa Mônica | Belo Horizonte

1

Criação de meta inteligente

Analisado o histórico de vendas geral e por 
corretor para a estruturação de metas mês a 
mês.  

OBS: Levado em consideração a 
SOZANALIDADE: feriado, festividades e férias 
dos corretores para estruturar a meta.

Implementação de OKR

Novas rotina (check in).

O que foi feito:

Aplicação do funil lucrativo Gestão a vista. 

PASSO 1: Identificado gargalo na etapa de 
clientes atendidos que geravam visita. 

PASSO 2: Identificado taxa de conversão de 
14% de leads recebidos em visitas. 

PASSO 3: Criada plano de ação para 
aumentar de 14% para 20% a conversão de 
leads atendidos em visitas.

Tarefas realizadas: Treinamento de persuasão 
do gerente. 

Foco em acreditar no cliente e chama-lo para 
a visita no intuito de criar a empatia e o olho 
no olho.  
Treinamento de argumentação/persuasão dos 
corretores. 

a

c

e

d

b
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DECISÃO POR DADOS VALE DIAMANTE 
Imobiliária Santa Mônica | Belo Horizonte

1

Transformação/ Resultados

Primeiro mês após treinamento e uso do funil 
lucrativo:

Aumento de 14% para 34% a taxa de 
atendimento em visita. 

Aumento de 32% no total de vendas. 
Obs: Comparado 2020 com 2019 no mês de janeiro; 

Aumento de 43% no total de vendas.  
Obs: Comparado 2020 com 2019 no mês de fevereiro.

20% a mais de imóveis vendidos.  
Obs: Comparado o ano de 2020 com 2019.

1

3

4

2

Tomada de decisões baseada em números

CASE 1
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DECISÃO POR DADOS VALE DIAMANTE 
Imobiliária Santa Mônica | Belo Horizonte

1

ANEXOS DOS RESULTADOS 

Funil Lucrativo 
(estratégia do 
Método220)
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DECISÃO POR DADOS VALE DIAMANTE 
Imobiliária Santa Mônica | Belo Horizonte

1

ANEXOS DOS RESULTADOS  

Funil Lucrativo  
(estratégia do Método220)
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03 PASSOS RESPONSÁVEIS POR 40% 
DE AUMENTO NAS LOCAÇÕES 
Hamilton Imóveis | Alfenas - MG

2

História da Hamilton Imóveis

Mais de 30 anos de mercado.

Empresa familiar e tradicional.

Cidade de Alfenas – Sul de Minas Gerais com 
80 Mil habitantes.

Decidiu inovar e expandir seus negócios.

07 colaboradores

Sócio proprietário foco em crescimento de 
mercado

Problemas

Ausência de estruturação metas

Colaboradores apagando incêndio (todo 
mundo faz de tudo)

Ausência de Indicadores de desempenho

CASE 2
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03 PASSOS RESPONSÁVEIS POR 40% 
DE AUMENTO NAS LOCAÇÕES 
Hamilton Imóveis | Alfenas - MG

2

O que foi feito (passo 1)

Identificado o histórico de locações dos 
últimos 02 anos;

Análise do perfil campeão do tipo de imóvel 
que mais foi alugado;

Análise de produtividade mês a mês;

Criação da meta de imóveis alugados e 
captados de acordo com o histórico de 
locações efetivadas e perfil do tipo de imóvel 
campeão;

Apresentação e validação da equipe na 
meta sugerida.

PROBLEMA 1
Ausência de estruturação metas

SOLUÇÃO 1
Inteligência na criação de metas 

analisando os dados
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03 PASSOS RESPONSÁVEIS POR 40% 
DE AUMENTO NAS LOCAÇÕES 
Hamilton Imóveis | Alfenas - MG

2

O que foi feito (passo 2)

Análise de Perfil comportamental de cada 
colaborador (método DISC)

Criação do mapa de cultura: Identificação 
de quais perfis e competências seriam 
necessários ter para o crescimento de 
mercado.

Análise do cargo certo para cada colaborador 
de acordo com o perfil. Foco em novas 
contratações ou possíveis remanejamentos.

PROBLEMA 2
Colaboradores apagando incêndio 

(todo mundo faz de tudo)

SOLUÇÃO 2
DEFINIÇÃO DE PAPÉIS DE CADA 

COLABORADOR
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03 PASSOS RESPONSÁVEIS POR 40% 
DE AUMENTO NAS LOCAÇÕES 
Hamilton Imóveis | Alfenas - MG

2

O que foi feito (passo 3)

Criação de um Objetivo para solucionar 01 
problema.

Criado 05 KR’s que comprovavam que o 
objetivo estava sendo alcançado.

PROBLEMA 3
Ausência de Indicadores 

de desempenho

SOLUÇÃO 3
IMPLANTADO GESTÃO ÁGIL POR 

INDICADORES (OKR)
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03 PASSOS RESPONSÁVEIS POR 40% 
DE AUMENTO NAS LOCAÇÕES 
Hamilton Imóveis | Alfenas - MG

2

Transformação/ Resultados

Desenvolvimento de líderes conscientes de 
seus papéis e responsabilidades.

Foco no cliente na agilidade e 
desburocratização do processo de locação.

1º meses de implantação do método LFP 
(locação ágil com uso de tecnologia, 
educação e foco no cliente):

Aumento de 40% em locações efetivadas se 
comparada com o mesmo período de 2019.

Equipe engajada com foco e direcionamento.
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03 PASSOS RESPONSÁVEIS POR 40% 
DE AUMENTO NAS LOCAÇÕES 
Hamilton Imóveis | Alfenas - MG

2

FOTOS DA EQUIPE HAMILTON IMÓVEIS 
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03 PASSOS RESPONSÁVEIS POR 40% 
DE AUMENTO NAS LOCAÇÕES 
Hamilton Imóveis | Alfenas - MG

2

Funil lucrativo, gestão a vista.
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DISCIPLINA E CULTURA DE APRENDIZADO 
PROVOCAM CRESCIMENTO DE 4X MAIS LOCAÇÕES 
Castello Negócios Imobiliários | Belo Horizonte- MG

3

2019 4x

Aumento de 4 vezes mais locações efetivadas se 
comparado período de 2019 com 2020

2020

CASE 3

DISCIPLINA E CULTURA DE APRENDIZADO 
PROVOCAM CRESCIMENTO DE 4X MAIS LOCAÇÕES 
Castello Negócios Imobiliários | Belo Horizonte- MG
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DISCIPLINA E CULTURA DE APRENDIZADO 
PROVOCAM CRESCIMENTO DE 4X MAIS LOCAÇÕES 
Castello Negócios Imobiliários | Belo Horizonte- MG

3

ANTES 
Modelo Tradicional

Comando e Controle Autonomia alinhada  com 
especialização

Ciclos de feedback longo Frequência

Gerenciamento de projetos Desenvolvimento ágil

DEPOIS

Modelo Gestão ágil Imob
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DISCIPLINA E CULTURA DE APRENDIZADO 
PROVOCAM CRESCIMENTO DE 4X MAIS LOCAÇÕES 
Castello Negócios Imobiliários | Belo Horizonte- MG

3

Castello Negócios 
Imobiliários

ANTES: HISTÓRIA DA GESTORA 
SORAYA

Há 12 meses atrás, ela chegou perdida, sem 
saber para onde ir. 

03 funcionárias CLT e 01 corretor, 

Não tinha organização das metas, 

Não tinha processos, estava perdida como um 
navio a deriva no meio do oceano como bem 
diz ela. 

Buscou ajuda, participou do 
primeiro workshop que eu dei; 
e no final, saiu ”descabelada” 
não sabia por onde começar, 
mas começou.  Saiu com a 
consciência que precisava 
saber dos números da sua 
empresa, melhorar a gestão 
com a equipe e com a 
convicção que queria crescer. 
Nicho?? Especialização?? 
Como assim?? Parecia algo tão 
distante e difícil de entender e 
aplicar. 
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DISCIPLINA E CULTURA DE APRENDIZADO 
PROVOCAM CRESCIMENTO DE 4X MAIS LOCAÇÕES 
Castello Negócios Imobiliários | Belo Horizonte- MG

3

Castello Negócios 
Imobiliários

ANTES: HISTÓRIA DA GESTORA 
SORAYA

Ficou instigada quando descobriu que era uma 
imobiliária de aluguéis de barracões de R$ 300 e R$ 
500,00. Isto mesmo. Tanto esforço para tão pouco 
resultado no final do mês. 

Alugava de 3 a 5 imóveis mês, vendia mês sim e 
cinco meses não. 

De cara entendeu seus números e percebeu que 
precisa aumentar as locações, mas as captações 
não ajudavam. Muitos, muitos imóveis neste valor 
de aluguel disponíveis para alugar em seu site. Não 
tinha captador, tentou colocar suas funcionárias para 
captar, um caos se instalou e o resultado não vinha.
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DISCIPLINA E CULTURA DE APRENDIZADO 
PROVOCAM CRESCIMENTO DE 4X MAIS LOCAÇÕES 
Castello Negócios Imobiliários | Belo Horizonte- MG

3

Transformação/ Resultados

TRANSFORMAÇÃO: Implantou o método de gestão 
ágil = OKR. 

Semanalmente reunia com as funcionárias. 

No inicio; difícil e sem melhorias, mas com menos 
de 3 meses o cenário começou a mudar. Quadro de 
indicadores com os números instalado na cozinha 
e captações começaram a surgir de forma bem 
acanhada.

Após um ano: 
DE: 03 a 05 imóveis alugados; 
PARA: 16 imóveis alugados. 

Ela resolveu mudar a história. Se esforçou e 
duas palavras que a definem são persistência e 
disciplina. 

Não deixou se abalar, se aproximou da equipe e não 
fugiu do método. Equipe engajada, unida e acreditam 
no novo momento da imobiliária. Percebe que a 
cultura mudou para aprendizado.
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DISCIPLINA E CULTURA DE APRENDIZADO 
PROVOCAM CRESCIMENTO DE 4X MAIS LOCAÇÕES 
Castello Negócios Imobiliários | Belo Horizonte- MG

3

LOOPING DE APRENDIZADO  
REUNIÕES SEMANAIS

1 Perguntas: Como vamos melhorar neste ponto?
2. Ouvir ideias da equipe.
3. Colocar a ideia como plano de ação: quem vai fazer o que e 
quando.

70
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DISCIPLINA E CULTURA DE APRENDIZADO 
PROVOCAM CRESCIMENTO DE 4X MAIS LOCAÇÕES 
Castello Negócios Imobiliários | Belo Horizonte- MG

3

DEPOIS 2019/2020 
(Um barco forte e com direção)ANTES 2018 

(Um barco a deriva sem saber como melhorar)
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Podemos perceber 
que esses cases 
nos mostram, como 
a força de vontade 
alinhada à disciplina 
provoca aprendizado 
e mudanças (mindset 
para crescimento).

72
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Aqui, vou te sugerir uma forma de monitorar a 
evolução do OKR, ou seja, fazer gestão e análise 
dos objetivos e resultados-chave. Além disso, nesta 
ferramenta você poderá visualizar o responsável 
por cada KR, as atividades detalhadas, as metas 
especificadas, o que foi alcançado, a análise em 
porcentagem do que foi realizado de cada meta e 
o acompanhamento das datas de cada Check-in 
semanal.

Através da utilização dessa ferramenta você 
conseguirá ter total controle sobre tudo o que 
cerca seus OKR’s, pois foi para isso que ela foi 
desenvolvida, para que cada parte do processo 
de realização de determinado objetivo, seja 
acompanhada com riqueza de detalhes. 

Sendo assim, fica fácil entender o que está dando 
certo, o que precisa de correções, as mudanças de 
rotas necessárias, qual deve ser o foco e o que deve 
ser descartado.6

FERRAMENTAS
Acompanhar a evolução do OKR
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OBJETIVO

O que desejo 
alcançar nos 
próximos 3 
meses.

RESULTADOS-CHAVE

Como eu provo 
que estou no 
caminho para 
alcançar o meu 
objetivo.

TAREFAS

Ações que vão 
te ajudar chegar 
nos indicadores

Vale lembrar que a 
estrutura do OKR fica 
dessa forma:
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T A B E L A
(Clique aqui)

Nesta ferramenta você organiza todas as 
informações de acompanhamento para os ciclos 
de mensuração, sejam eles mensais, bimestrais ou 
trimestrais (basta clicar no link ao lado e baixa-la, 
limpe as informações que estão inseridas em cada 
campo e a utilize com as suas informações.

Nesta estrutura há um ciclo bimestral aplicado em 
uma imobiliária. O Objetivo criado para o time de 
locação fez sentido para a cultura do local: “o céu é o 
limite”, a equipe brincou com o desafio do bimestre.

Este exemplo é de um OKR de uma equipe iniciante, 
aprendendo a lidar com as novas rotinas de OKR. 
Neste sentido envolve boa parte do time comercial: 
pré-venda, Corretores, captador e o gestor. 

Importante relembrar que o segredo ou “pulo do 
gato” inicial é realizar a reunião semanal para 
analisar a evolução e a partir disso provocar o 
diálogo dos aprendizados e das novas ações.

75

https://drive.google.com/file/d/1fd2uhn-Af-3DUsjldMS_EhFGORb6eD8Q/view?usp=sharing
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OKR’s transformam os objetivos em realidade e você 
já deve ter percebido isso até aqui.

Por isso, quando falamos nesse método de Gestão, 
sempre associamos às mudanças, pois na realidade, 
OKR é transformação do início ao fim.

Podemos ver no decorrer desse e-book, vários 
motivos para mudar e para acreditarmos no poder 
da mudança, quando uma empresa, seja do ramo 
de imóveis ou não, se abre para entender quais as 
melhores transformações que elas precisam fazer, 
elas também se abrem para o sucesso.

A cultura organizacional, é um conjunto de costumes 
criados por todos aqueles que fazem parte da 
imobiliária. Ela é muito importante para criar a 
personalidade da empresa, porém, por ser formada 
por pessoas que possuem diferentes costumes, 
pode ocorrer dessa cultura ser banalizada.

A cultura pode ser resumida como sendo o jeito de 
se fazer o que se faz e como se faz. Nas imobiliárias, 
muitas vezes é o jeito do dono que iniciou tudo da 
forma que ele acreditava que fosse a melhor.

7
MUDANÇAS 
CULTURAIS
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Você já passou por uma situação em que 
determinado funcionário reproduziu algum vício 
organizacional e que já era algo tão implantado 
dentro da empresa, que ele simplesmente fazia sem 
nem perceber? 

Isso é muito comum, principalmente para aqueles 
funcionários que fazem de tudo que podem para 
se encaixar em um grupo ou por simplesmente 
não acreditarem no potencial da sua verdadeira 
personalidade.

A cultura organizacional funciona como um 
verdadeiro guia da rotina e das características dos 
perfis que uma empresa tem. Quando a cultura não 
é alinhada se faz necessário uma reanálise, e muitas 
imobiliárias poderão perceber que essa mudança 
será a verdadeira virada de chave.

Podemos dizer, que até a cultura pode ter seu lado 
mal compreendido, por isso, preste atenção em 
situações e citações como essas:

“Você é muito sonhador, precisa 
aterrissar!”

A ideia por trás dessa frase 
é quebrar qualquer nível de 
expectativa que alguém possa ter. 
Principalmente quando se trata de 
uma expectativa de mudança.

“Já tentamos essa ferramenta a 
anos atrás e não deu certo.”

Tentar uma única vez, e ao falhar 
desistir de cara, sem analisar o que 
realmente aconteceu, o porquê 
de não ter dado certo e quais os 
benefícios que essas ferramentas 
podem trazer, mesmo se não 
funcionar completamente.

“Para quê mudar, se não estamos 
falindo?”

A ideia de que a mudança só é 
necessária para empresas ou 
instituições que estão prestes a 
falir, porém, a ideia correta é, até 
as maiores empresas tem pontos a 
serem aperfeiçoados.

1 2 3
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“Fizemos desse jeito e apenas 
dessa forma que dará certo!”

Conformismo. Se sempre foi assim, 
por que agora vamos alterar? Esse 
é um dos principais problemas da 
cultura organizacional, quando 
nos acomodamos a determinada 
situação.

“Não importa o que falamos, aqui 
as coisas não mudam!” “Somos 
de cidade pequena”, “ Isso não 
funciona pra gente”

Geralmente utilizada por alguém 
que já tentou mudar algo, porém, 
não teve sucesso.

“Somos diferentes!”,  

Formas muito utilizadas para 
disfarçar erros, ou seja, cometemos 
esse erro pois somos diferentes e 
para o modelo da nossa empresa 
isso dá certo.

4 5 6

Você já escutou alguma dessas 
citações? 

De qualquer forma; eu te digo, O OKR é a 
metodologia perfeita para quem quer mudar.

Sendo assim, trazer uma metodologia de 
gerenciamento ágil para sua empresa, como o OKR, 
é para mudar e incentivar a mudança, pois, sempre 
existirá um setor ou um cargo que esteja precisando 
de mudanças.

Além disso, os objetivos e resultados-chave, são 
baseados em diretrizes e prioridades. Por tudo isso, 
a mudança de cultura é um ato realizado dentro 
das empresas que tem o intuito de alcançar seus 
resultados, e alcançar o sucesso desejado. 

É a Vacina para o pensamento e as execuções 
confusas, como frisado por John Doeer. 

Será que você sabe com clareza o que sua 
imobiliária precisa fazer ou em quê ela precisa 
mudar?
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Ter clareza é ter um norte, ter um guia é ter o melhor suporte para o 
crescimento, se você pretende mudar, crescer e ter resultados, precisa 
entender quais as ferramentas que estão faltando, o que você pode 
implementar e utilizar para sua empresa fazer a virada de chave.

1 - A sua cultura está estruturada para 
performar?

2 - A sua imobiliária está pronta para 
crescer?

3 - A cultura da sua imobiliária consegue 
manter o entusiasmo pela mudança, 
mesmo quando os negócios não vão 
bem?

Cada passo e cada pergunta desses capítulos, são fundamentais para 
a implantação de uma mudança de cultura da sua empresa.
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Espero ter conseguido te fazer 
entender um pouco melhor 
sobre transformação, sobre 
OKR’s e principalmente sobre 
propósito!

Que esse e-book seja 
só o primeiro passo, de 
muito sucesso e de muito 
conhecimento em sua vida! 

Até a próxima!
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@arlenegomes220

https://www.instagram.com/arlenegomes220/

