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PRESIDENTE PETRUS MENDONÇA

CORRETOR DO ANO MORA EM PERNAMBUCO

V

ocê, Corretor de Imóveis tem muitos
anos de atuação na profissão?

Quantos clientes nesses anos já

elogiaram seu trabalho, e quantos prêmio você
já recebeu? Pois bem, sabe aquela expressão:
quantidade não é qualidade?
Com apenas três anos no ramo imobiliário, um
profissional chamou atenção de todo
segmento.
Durante a VII edição do ENBRACI ocorrida no
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último mês de setembro, na cidade de Curitiba foi realizada a cerimônia de entrega do
Prêmio Corretor do Ano 2015 com a presença de presidentes dos CRECI’s,
patrocinadores, imprensa e autoridades. Dentre os 12 mil inscritos de todo o território
nacional estava o “pernambucano” de fato Walter Daniel Mena, que pela sua
competência, preparação e capacitação somou 28.701 pontos, colocando-o como o
melhor nas categorias: NACIONAL e CAPITAIS.
Além do feedback nas negociações imobiliárias realizadas, e ter que estar 100% quite
com o seu Regional, o critério de avaliação que chamou mais atenção da categoria em
geral foram os depoimentos que os clientes teriam que deixar no perfil de cada
candidato na plataforma da Movia, uma das organizadoras do troféu.
Walter recebeu nada mais, nada menos que 584 relatos positivos ao seu favor,
segundo dados do site, em tão pouco tempo de atuação como profissional, já que entre
curso e estágio, a carteira definitiva só saiu há um ano e meio, mas já foi o suficiente
para somar tantos elogios como:‘‘um profissional capacitado que busca
incessantemente aperfeiçoar seu conhecimento e serviços, ele prepara toda a
documentação e analisa os pretendentes com muito critério’’-Telma C. Nascimento . Já
a Silvana Duarte Gama o define como: ‘‘consultor ágil, grande negociador, com visão
de mercado, com conhecimento e ética’’.
WALTER DANIEL MENA - CRECI 11812
Nasceu no Uruguai. Veio ao Brasil nos anos 80 por
conta da economia estagnada do seu país. Filho de
Walter Mawber Mena e Maria Rosa Braga, tem quatro
filhos: Verônica, Everton, Paloma e Esthefannie Mena.
Licenciado em Gestão e Negócios Imobiliários e
Design possui também, formação técnica no Conselho
Nacional dos Peritos Judiciais da República Federativa
do Brasil, além da fluência nas línguas espanhol,
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português e italiano. Na área de atuação tem

experiência com: avaliação, compra e venda e Locação.
Muito satisfeito e surpreso com o resultado Mena disse: ‘‘Esse prêmio fez com que
passasse um filme em minha cabeça. Fiz um resumo do meu trabalho, e vejo como
uma função extremamente diversificada dentro de um campo, com grandes
possibilidades mercadológica embasada em muita qualificação . Acredito que meu
diferencial seja trabalhar com ética, e claro respeitando os aspectos jurídicos de um
contrato de corretagem’’.
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