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Atualmente, com apenas alguns cliques, o consumidor 
encontra várias opções de imóveis. Inclusive, você pode 
fazer comparações de preços e conferir as características de 

cada um antes de tomar uma decisão. Afinal, por mais complexa que 
seja a venda, o Google revela que cada vez mais pessoas buscam 
na internet a melhor oferta de apartamentos e casas, fazendo essa 
pesquisa até mesmo pelo celular.

No entanto, a concorrência está cada dia maior no setor imobiliário, 
assim como também nos demais segmentos do mercado. Esse 
cenário mostra a importância de se adotar estratégias mais acertadas 
voltadas à captação de clientes para a imobiliária e, assim, estimular 
os negócios com mais eficiência.

Neste e-book, você obterá informações valiosas para criar ou 
melhorar sua presença na internet e como isso pode ser vantajoso 
para a sua empresa. Confira!

https://www.imovelweb.com.br/
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O otimismo tomou conta das construtoras, incorporadoras e imobiliárias 
com os recentes dados do mercado imobiliário. Com recursos da 
poupança, o setor projeta um crescimento da ordem de 20% para 2021. 
Em comparação com dezembro de 2019, o valor financiado praticamente 
dobrou, segundo dados da Associação Brasileira das Entidades de 
Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip).

No ano de 2020, marcado pela pandemia global, com uma política de 
juros mais baixos e maior incentivo à compra de imóveis, houve um saldo 
positivo nas vendas. Em decorrência desses subsídios do governo e da 
maior competitividade do mercado, as projeções foram além do esperado 
para o período. 

Assim, futuros compradores podem adquirir imóveis com um decréscimo 
no valor final e com tempo menor para a quitação da dívida, o que 
intensifica as vendas no ano. O aumento nas transações do mercado 
imobiliário é ótimo para todas as empresas e profissionais implicados, 
pois novas possibilidades de crescimento e de inserção no setor vão 
surgindo ao longo do ano.

https://www.imovelweb.com.br/
https://www.abecip.org.br/imprensa/noticias/abecip-aponta-que-os-financiamento-imobiliarios-em-ano-de-pandemia-cresceram-57-5-e-superam-periodo-do-boom
https://www.imovelweb.com.br/noticias/mercado-imobiliario/coronavirus/
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Um corretor não vende somente imóveis, ele vende sonhos! Por isso, a 
captação de clientes não é uma tarefa fácil. Você precisa entender o que ele 
quer, principalmente quando nem mesmo ele sabe. 

No entanto, para tornar isso um pouco mais fácil, você conhecerá as 
melhores estratégias de marketing para atrair mais clientes. Vejamos!

O velho boca a boca

Uma das formas mais valiosas para promover sua empresa é o velho boca a 
boca. Trata-se da informação feita pelos seus clientes para outras pessoas, 
colaborando assim para edificar uma boa reputação da sua imobiliária no 
mercado e gerando novas oportunidades de vendas.

Você se lembra quando ficou encantado com o bom atendimento de 
uma empresa e contou para seus amigos? A experiência foi tão boa 
que compartilhou nas suas redes sociais? Esses são bons exemplos do 
marketing boca a boca, e sua empresa também pode alcançar esse nível de 
admiração do público.

https://www.imovelweb.com.br/
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O marketing boca a boca é uma forma de promoção dos seus serviços, 
que consiste na divulgação feita espontaneamente pelos clientes a outras 
pessoas. Essa rede de contatos permite que as decisões sejam tomadas 
rapidamente em relação a novos serviços. É uma das formas de propaganda 
com maior confiabilidade, pois não é realizada com envolvimento de 
recursos financeiros e nenhuma outra vantagem direta a quem divulga. 

Portanto, o segredo do boca a boca está na satisfação do cliente. Se ele  
tem um bom atendimento e fica satisfeito com a compra do imóvel, sem 
dúvida ele terá uma ótima razão para compartilhar essa experiência  
com outras pessoas.

Embora seja uma maneira não diretamente planejada de marketing,  
a estratégia pode dar resultados incríveis. A lógica é simples: um  
anúncio pode até chamar a atenção, mas uma indicação tem  
muito mais credibilidade.

A confiança se torna ainda mais relevante na compra de imóveis, pois antes 
de fazer uma escolha, a pessoa vai fazer uma pesquisa para comprovar que 
essa é a opção mais correta. Por isso, ter sua empresa bem falada pelos 
clientes é um componente importante para fechar mais vendas.

https://www.imovelweb.com.br/
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Invista nas redes sociais

Investir nas redes sociais é mais uma forma de conquistar clientes para a 
sua imobiliária, já que uma boa parcela da população está de alguma forma 
conectada. Porém, é necessário interagir com os usuários para criar uma 
relação efetiva. 

Dessa maneira, é recomendável que você responda todos os comentários 
com dúvidas e questionamentos sobre os serviços oferecidos. O melhor a 
se fazer é alimentar suas redes com conteúdos relevantes e que chamem a 
atenção das pessoas para a leitura.

Logo, quanto mais canais — WhatsApp, Facebook, Instagram, entre outros 
— você disponibilizar para o seu cliente entrar em contato, melhor. Assim, 
além da diversidade de opções, invista na celeridade de atendimento, 
respondendo seus clientes o mais rápido possível.

Mas, para o sucesso da estratégia, além de colocar as ações em  
prática, é sempre importante monitorar os resultados e fazer  
ajustes quando necessário.

https://www.imovelweb.com.br/
https://www.imovelweb.com.br/noticias/socorretor/midias-sociais-para-mercado-imobiliario/
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Rede de contatos

Para atuar com sucesso, um corretor de imóveis precisa de uma ampla 
carteira de clientes, bem como de uma rede de contatos que dê suporte 
toda vez que precisar de algum cliente novo. 

Lembre-se: a atividade de corretor imobiliário se baseia nos 
relacionamentos, é necessário fazer se notar, é fundamental ser visto! 
Então, participe de grupos virtuais e físicos. Faça parcerias em escritórios 
de advogados, de contabilidade e cartórios. 

Outra maneira de promoção personalizada para seus clientes é integrar 
o WhatsApp ao atendimento. Isso potencializa os negócios e aumenta 
as vendas online. O aplicativo é multiplataforma, envia mensagens 
multimídia e faz chamadas de voz e vídeo. Assim, a comunicação com o 
cliente é mais eficaz.

Inclusive, os corretores podem usar esse canal para compartilhar 
conteúdos de interesse para quem está à procura de um imóvel. Dicas de 
decoração, notícias sobre financiamento imobiliário, entre outros.

https://www.imovelweb.com.br/
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Vá a eventos

Feiras, seminários, exposições ou mostras de trabalhos são ótimas 
oportunidades para a prospecção de futuros clientes. Qualquer evento de 
qualidade faz jus à sua visita. A seguir, veja algumas dicas para você tirar o 
máximo desses eventos:

• organize um calendário com os eventos da sua região;

• convide amigos, colegas, clientes e parceiros para ampliar os 
relacionamentos;

• não seja tímido, procurando se relacionar com as pessoas informalmente;

• capte o máximo possível de potenciais clientes e troque cartões de visita;

• após o evento, faça contato com as pessoas que foram captadas, e não 
deixe que se transformem apenas em contatos na sua agenda.

https://www.imovelweb.com.br/
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Blog da imobiliária

Um blog é uma boa estratégia para a visibilidade do seu negócio. Produzir 
conteúdos de qualidade melhora o seu posicionamento nos sites de busca, 
além de conquistar mais clientes e de manter um bom relacionamento com 
eles. Veja algumas dicas para a criação do seu blog:

• escolha uma boa plataforma;

• tenha uma identidade visual;

• produza conteúdo com frequência;

• investir em Search Engine Optimization (SEO).

https://www.imovelweb.com.br/
https://www.imovelweb.com.br/noticias/socorretor/marketing-imobiliario/como-gerir-uma-estrategia-de-blog-imobiliario/
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No mercado imobiliário, gerar leads é um processo realizado para 
obter informações a respeito dos clientes, permitindo examinar os 
perfis e saber quais são seus potenciais clientes.

O que é lead? É uma expressão muito utilizada no marketing, caracterizada 
pela oportunidade de negócio, cliente ou cliente em potencial que já 
manifesta um certo interesse e gostaria de mais informações sobre o 
produto ou serviço.

Porém, a coleta de informações não pode ser feita de qualquer jeito. É 
necessário aplicar algumas técnicas para a criação de leads de qualidade. 
Vejamos algumas: 

• abasteça o blog com conteúdos relevantes;

• informe-se bem sobre o seu cliente;

• alimente suas redes sociais;

• realize eventos e demonstrações;

• crie e sempre atualize suas listas de e-mails.

https://www.imovelweb.com.br/
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No entanto, as características do lead podem diferenciar de acordo 
com o seu interesse no produto ou serviço. Essa qualidade é altamente 
variável, quer dizer, não é porque um cliente não se sentiu atraído por 
uma determinada oferta que ele não venha a se interessar por outra que 
chame sua atenção.

Um lead é produzido no mercado imobiliário sempre que um consumidor 
manifesta um interesse direto em conhecer um determinado item do 
catálogo, procurando por mais informações.

https://www.imovelweb.com.br/
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O avanço das tecnologias faz do mundo digital o principal cenário 
para a captação de clientes. Para as imobiliárias, não é diferente: os 
clientes procuram por soluções online. As estratégias de marketing 

digital têm um grande impacto no êxito da conquista de leads qualificados.

No marketing digital para imobiliárias, são inúmeras as estratégias que 
podem ser estudadas. Todo o processo de venda precisa de táticas de 
divulgação. Esses procedimentos precisam ser pensados de acordo com 
o perfil de cada cliente da sua imobiliária e também de acordo com os 
resultados obtidos em técnicas já utilizadas anteriormente.

Automatize o contato com o cliente

A automação é a utilização de um programa ou aplicativo que realize  
ações de marketing repetitivas. Exemplo: envio de e-mail para todos 
que clicaram em um determinado imóvel no seu site. Os processos que 
envolvem a compra, a venda e o aluguel de imóveis são muito complexos, 
pois incorporam diferentes setores e profissionais, do corretor ao 
responsável financeiro.

https://www.imovelweb.com.br/
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Dessa forma, um sistema de atendimento aos clientes facilita criar um fluxo 
de trabalho automatizado e eficiente que pode alertar os envolvidos sobre 
a execução de suas etapas, os documentos a serem anexados e os contatos 
que precisam ser realizados.

Quando o processo é sistematizado e inserido em um software, sua 
performance fica registrada e pode, inclusive, ser analisada posteriormente 
para promover melhorias.

Mas um sistema de Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) é ainda 
mais abrangente nesse sentido e oferece diferentes soluções voltadas à 
satisfação do cliente e que podem acelerar o atendimento e as vendas.

Soluções de autoatendimento, conexão com redes sociais e pesquisas de 
satisfação automatizadas possibilitam impulsionar o relacionamento com 
os clientes da imobiliária, que pode colher informações e fazer pedidos da 
forma mais adequada para o público.

https://www.imovelweb.com.br/
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Use um software imobiliário

Para descomplicar a rotina de trabalho de corretores e gestores, utilizar um 
software para gestão imobiliária melhora muito o sucesso e a eficiência da 
sua captação. Automatizar e otimizar são consideradas palavras-chave na 
gestão imobiliária. 

Com um software, é possível organizar e cadastrar todos os clientes, 
proprietários e parceiros, bem como permitir o detalhamento das 
características dos imóveis mediante o seu cadastro otimizado.

Alguns softwares no mercado oferecem uma associação com um aplicativo 
para comunicação com clientes. Assim, a interação com proprietários e 
beneficiários é mais digitalizada e, particularmente, mais transparente.

Logo, a captação é um processo muito bem-sucedido, criando um banco de 
dados rico e de fácil acesso à equipe da imobiliária. Investir em um software 
para imobiliárias traz, com certeza, resultados como a redução de custos e 
processos, como efeito da digitalização e da automatização do seu negócio.

https://www.imovelweb.com.br/
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E-mail marketing

O e-mail marketing é um canal fundamental para fazer o cliente prosseguir 
nas vendas. É muito importante diferenciar bem a sua base de contatos. É 
possível criar linhas de automação que farão o papel de mostrar novidades 
no mercado e alternativas condizentes com a segmentação que você criou. 

Da mesma forma, é interessante encaminhar um e-book com conteúdo 
educativo em conexão com o que o cliente está sondando. Outra 
oportunidade é utilizar o e-mail marketing para estreitar o relacionamento 
com seus leads. Um bom modelo são cupons de promoção, convites para 
visitação, felicitações pelo aniversário ou até mesmo indicações para quem 
já comprou um imóvel e agora quer decorá-lo. 

https://www.imovelweb.com.br/
https://www.imovelweb.com.br/noticias/socorretor/marketing-imobiliario/email-marketing-imobiliario/
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Com a contribuição das estratégias de marketing apropriadas, 
suas chances aumentam muito mais. Portanto, faça um portfólio 
interessante, que possa prender a atenção de quem os consulta e 

melhore as oportunidades de acesso. 

Lembre-se de zelar pela qualidade de tudo o que é ofertado aos olhos dos 
usuários da página escolhida para divulgação, pois hoje é impossível ignorar 
o fato de que o seu público-alvo está na internet.

https://www.imovelweb.com.br/


Sobre a Rock 
Content

O Imovelweb é um portal de anúncios de imóveis que 
conecta a imobiliária com o cliente que vai alugar ou 
comprar o imóvel. A plataforma atende o Brasil inteiro, 
com foco nas regiões Sudeste e Sul.

https://www.imovelweb.com.br/noticias/mercado-imobiliario/o-que-voce-precisa-para-alugar-um-imovel/
https://www.facebook.com/imovelweb
https://twitter.com/imovelweb
https://youtube.com/user/Imovelweb
https://instagram.com/imovelweb
https://www.imovelweb.com.br/noticias/
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