
Soluções em Inteligência 
Imobiliária

10 dicas para aumentar MUITO os 
contatos gerados para seus 

imóveis!



Aline Borbalan

Gerente de Inteligência Imobiliária do 
VivaReal

Pós graduada em Inteligência de 
Mercado

+ de 14 anos de experiência profissional
no Mercado imobiliário



Grupo de tecnologia imobiliária que visa proporcionar a melhor experiência para pessoas que 
procuram seus lares, desde a pesquisa até a transação.

O grupo VivaReal



A maior fonte de dados do mercado imobiliário brasileiro

5,5 MM de 

anúncios

Aluguel 
e Venda

Índice de 
preços

12 anos 

de série 
histórica +4 bi unidades 

monitoradas

+33 mil 

empreendimentos 
monitorados

+500
cidades 

monitoradas

Monitoramento mensal 
de estoques e preços

+6 MM de visitantes 

únicos por ano

+210 MM de 

visitas por ano

+30 MM de 

leads por ano Contatos qualificados

+65 MM de 

downloads

+9 mil

imobiliárias ativas

+20 mil

corretores ativos
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Soluções de
Inteligência 
Imobiliária



Estudo de Mercado Adhoc
Maior assertividade na formatação de produtos, definições de preços e melhores práticas

comerciais e de marketing para o lançamento.



Seja destaque dos Portais!

10 dicas para aumentar MUITO os 
contatos gerados para seus 

imóveis!



61% mulheres

39% homens

Como se comunicam?

Fatores mais importantes

85%Preço

81% Localização

53% Condiçõespagamento

Quem é o público alvo?

Fonte: IM – Inteligência de Mercado VivaReal

98% usamo WhatsApp

77% usamo Facebook

87% preferematendimento via e-mail

Gênero

Idade

36%25 a 34 anos

22% 35 a 44 anos

15% 18 a 24 anos
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Em qual lugar essas pessoas estão neste período?

91% Trabalhando

Fonte: IM – Inteligência de Mercado VivaReal

Como buscam?



Funil de vendas

ATRAIR

GERAR 
CONTATOS

CONVERTER EM 
OPORTUNIDADE

ATRAIRVGERAR VENDAS

CLIENTES



ANÚNCIOS: INFORMAÇÕES GERAIS
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MEIOS DE 

TRANSPORTE

FACILIDADES COMO 

SUPERMERCADOS,

SHOPPING E ETC.

CRECHES / ESCOLAS 

OU UNIVERSIDADES
INFORMAÇÕES DE 

LAZER 

Consumidor de imóveis é exigente!

Todas as informações podem ser relevantes no momento da busca!

Rankings dos portais pontuam por essas informações!

Informações dos anúncios



FOTOS
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Fotos desordenadas e sem conexão, não vendem bem;

Ordenar as fotos como se fosse uma visita virtual;

Qualidade das fotos!

Fotos: Visita virtual



Excesso de objetos Moradores nas fotos Animais

Banheiro usado Futebol Religião

Fotos: Erros comuns



DESCRIÇÃO DOS IMÓVEIS
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Gera mais contatos qualificados;

Mais eficiência nas visitas;

Mais vendas!

Imóveis com descrição 
detalhada recebem 90% 

mais contatos

Capriche nos primeiros 
200 caracteres, eles 

também são exibidos na 
lista de resultados

Objetivo da descrição: Cativar o comprador



Genérica

• Apartamento com 60m², 2 quartos, sala, cozinha e banheiro;

Abreviada 

• Apto p venda, c ¾ e 1 vaga;

Criptografada

• Al AP centro 1st 2 qt 2 sl cp coz 2 bh 2 car R$ 1000 s/ IPTU

CAPS LOCK!!!

• 03 DORMITORIOS, SENDO UMA SUITE, SALA PARA 02 AMBIENTES COM POSSIBILIDADE DE 
AMPLIAÇÃO, COZINHA AMERICANA, BANHEIRO SOCIAL, LAZER COMPLETO, NÃO PERCA!!!!!

Descrição do imóvel: Erros comuns



LOCALIZAÇÃO
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Celular: Localização



Localização exata é um dos principais fatores que as pessoas buscam. 
O bairro é muito grande! 

Pessoas estão mais acostumadas  com recursos de localização e 
querem saber os diferencias próximos ao imóvel!

Saia na frente do seu concorrente!

Quem divulga o endereço é melhor pontuado no ranking dos portais e 
tem acesso a mais recursos!

Divulgar o endereço aumenta em 339% a chance de gerar 

leads.

Divulgar o endereço?



GESTÃO DE DESTAQUES
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Imóvel em destaque recebe 5x mais 
contatos que os imóveis não destacados;

Aproveite esse volume para gerar mais 
vendas

Não foque nos imóveis mais caros e sim 
no que pode vender mais rápido

Crie uma rotina de fazer a rotatividade do seus imóveis 
destacados nos portais! 

Gestão de destaques



TEMPO DE ATENDIMENTO
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07:06 minutos
tempo médio de visita

Gera 3 leads
por visita

Navega 7 páginas
por visita

Consumidor

Fonte: IM – Inteligência de Mercado VivaReal



11% até 1h

19% entre 1h e 5h

47% até 1 dia

Quem responder primeiro, 
ganha!

Tempo médio de resposta do corretor

Fonte: IM – Inteligência de Mercado VivaReal



Seja sempre o mais rápido!

Tempo é dinheiro!



QUALIDADE DO ATENDIMENTO
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Estude o perfil do seu cliente!

• Tempo de busca
• Perfil do imóvel procurado
• Região de interesse
• Faixa de preço do imóvel
• Redes Sociais

Entenda quais são os seus 
motivadores?

• Economia
• Segurança
• Conforto
• Status
• Praticidade
• Sonho

Os portais geralmente enviam
muitas informações sobre os 

clientes. Use-as! 

Foco do corretor está em prestar o melhor atendimento possível!

Qualidade de atendimento



RAPPORT
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Rapport e a Confiança



MODELO DE ATENDIMENTO HÍBRIDO
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O segredo para o atendimento híbrido é usar a 
ferramenta certa para o momento certo!

Atendimento Híbrido



Ferramenta certa para cada momento

•87% dos clientes preferem 

o atendimento via e-mail;

•Ferramenta de 

comunicação mais 

profissional; 

•Comunicação rápida;

•Dê preferência para as 

outras formas de 

contatos;

•Primeira forma de 

contato;

•Comunicação mais rápida 

e assertiva;

•Possibilidade de enviar 

fotos e vídeos;

•Importante sempre 

atender os clientes que 

preferem usar o telefone; 

•Enviar informações mais 

detalhadas;

•Guarda o histórico dos 

contatos.

•É possível fazer um tour 

virtual por chamada de 

vídeo;

•Use o telefone para os 

casos de emergência.

•Retomar negociações.

•Possibilidade de criar 

grupos para compartilhar 

as informações entre 

todos. 

•Tomar cuidado com a 

invasão de privacidade. 

•Usar as redes sociais para 

conhecer melhor o cliente.



FOLLOW UP
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Faça um controle dos clientes atendidos;

Use as ferramentas de comunicação para se manter presente na vida dele;
E-mail, Chat, WhatsApp, Telefone e Redes Sociais. 

Faça um acompanhamento periódico com esse cliente; 

Guarde as informações sobre o perfil do cliente;

Follow up



Surpreenda e fidelize os clientes que compram de você!

Já pensou em enviar uma pizza no dia da mudança? 

Ou um cartão de boas vindas no novo endereço? 

Follow up



Empresas que estão quebrando paradigmas



5 DICAS DE ATRAÇÃO PARA BOCA DO FUNIL 

Anúncios: Informações gerais;

Fotos – Conceito Visita Virtual;

Descrição dos imóveis;

Endereço completo;

Gestão de anúncios em destaques!

1

2

3

4

5

5 DICAS PARA AUMENTAR A CONVERSÃO

Tempo de atendimento;

Rapport;

Qualidade do atendimento;

Modelo de atendimento híbrido;

Follow up!

1

2

3

4

5

10 dicas valiosas



Obrigada!
im@vivareal.com

Aline Borbalan
Gerente de Inteligência de Mercado

im@vivareal.com
aline.borbalan@vivareal.com
linkedin.com/in/alineborbalan
55 11 94175 0063


