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O actual estado social que se vive
em Portugal tem levado muitas
pessoas para o desemprego e tem
atrofiado o normal funcionamento de
muitos sectores de actividade. Tal
como outros, o ramo imobiliário não
foge à regra. Todavia, a máxima de
que com uma crise aparece uma
série de oportunidades deve ser
levada em conta. Para atestar tudo
isto, o Notícias de Gaia esteve à
conversa com uma agência
imobiliária sediada no concelho,
concretamente a Remax Nova,
localizada em Canidelo, que tem
como líder Rui Dias.

"Nos tempos que correm, ou
criamos o nosso negócio ou ficamos
dependentes dos outros. Por
estranho que pareça, a Remax não é
uma empresa mediadora tradicional.
Aqui criamos condições para que as
pessoas possam ter o próprio
negócio imobiliário. Ganham-se
comissões altíssimas (80% e a
agência fica com 20%). O princípio
básico é todos ganharem. Em Portu-
gal existem mais de três mil pessoas
a trabalhar na Remax e em todo o
mundo mais de 140 mil, em mais de
60 países. Temos o melhor vendedor
da Europa e o terceiro do mundo. Por
aqui já se vê a potencialidade da
Remax", regista, lembrando que na
própria agência se atinge,
anualmente, a venda de" 40 ou 50
imóveis".

Sector imobiliário

Rema(x) contra a maré
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actual realidade do sector
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melhor do que ouvir, na

pessoa de Rui Dias, a

experiência de uma empresa

com créditos firmados em

Portugal e em todo o mundo

Engenheiro de formação,
Rui Silva, 60 anos de idade,
sabe bem o que é ter de lutar
pela vida, quando surgem
obstáculos inesperados.
Arredado dos créditos
académicos há muitos anos,
até porque se assim não fosse
teria de emigrar, o nosso inter-
locutor encontrou boas
alternativas no nosso país.
Exerceu funções na área
comercial da Placonorte, teve
uma empresa de construção
e há dez anos aderiu ao grupo
Remax, primeiro com a
abertura da agência das
Devesas e, de há cinco anos a
esta parte, com a
representação em Canidelo: a
Remax Nova.

"A Remax faz partilha, ajuda
e sente-se que somos
apoiados; dá as condições
para crescer. A minha principal
função aqui relaciona-se com
os recursos humanos. Na
Remax criam-se empresas;
cada pessoa vem trabalhar

Houve alturas em que se vendeu a
qualquer preço e com todos os
créditos, que muitas vezes nem
tinham muito a ver com o valor do
próprio imóvel, mas sim com outras
necessidades das pessoas. O mais
difícil agora é vender e não comprar,
porque muitas vezes as pessoas
devem mais do que realmente vale o
imóvel", sublinha. E complementa: "A
postura dos bancos tem atrapalhado
porque as pessoas estavam
habituadas às facilidades. Agora há
que trabalhar com dinheiro próprio.
Assim, aqui na Remax temos o
cuidado de analisar e filtrar bem as
pessoas, para não trabalhar com
quem não tem essa capacidade."

Perante isto, surge então a
oportunidade do mercado de
arrendamento. "Nota-se bem que o
arrendamento tem crescido face à

Penafiel, Rui Dias não tem dúvida de
todo o potencial que Gaia apresenta.
É por isso mesmo que todos os dias
recalca o asfalto da A4 para aqui
trabalhar. "Canidelo é uma freguesia
pioneira. Tenho uma boa relação
com o presidente da junta e o orgulho
de o conhecer, até porque tem feito
um trabalho muito meritório.  Aqui há
uma grande diversidade de imóveis,
desde os mais baratos aos mais
caros, desde as zonas mais
humildes às zonas mais ricas e
nobres. Em termos de qualidade,
Canidelo substitui perfeitamente a
zona da Foz no Porto. O concelho de
Gaia é o mais perfeito de todos. É
enorme, tem zonas rural e urbana,
tem rio, tem todas as praias com
bandeiras azuis, tem bom ambiente,
tem acessibilidades, centros
comerciais, parques naturais, está a
nascer uma marina, etc. Não
conheço um concelho tão perfeito
quanto este. Não menosprezando as
outras freguesias, Canidelo acaba
por ser a cereja em cima do bolo,
porque tem tudo o que o concelho
tem no conjunto", vinca.

A terminar, resta dizer que a
Remax tem em atenção a
solidariedade. Por isso, privilegia a
cumplicidade junto de várias
instituições e crianças. "Sendo
assim, a Remax Nova dá apoio à
Cercigaia e à Aldeia SOS. Temos
organizado diversos eventos para
estas instituições e a Remax Portu-
gal já ofereceu 2500 euros
distribuídos pelas duas instituições.
Posso até acrescentar que ambas
estão agora muito mais próximas",
conclui Rui Dias.

com a intenção de criar uma
empresa; por isso, são meus
clientes; e os que têm as casas é
que são clientes deles", explica. E
acrescenta: "Aqui trabalham dez
pessoas e estamos numa fase de
recrutamento. Começam a trabalhar
de forma gratuita e à experiência du-
rante uma semana. As pessoas até
podem trabalhar a partir de casa, pois
têm acesso à rede informática interna
da empresa. Não queremos
vendedores que apenas vendam
casas; queremos é o crescimento
das pessoas e que criem uma rede
de contactos."

A crise não é de agora
Ao contrário do que se possa

pensar, para Rui Dias, hoje, há mais
profissionalismo no sector. "A crise,
se é que existe, não é de agora.

compra. O problema é
que não existe
regulamentação que
possa ajudar. Este
mercado podia crescer
melhor e de forma mais
consentânea, se
houvesse a tal
regulamentação - há
muito prometida pelo
Estado -, pois as
pessoas continuam a
ter medo de arrendar
por não saberem o que
lhes vai acontecer",
exorta Rui Dias.
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