


Olá, tudo bem?

Este e-book foi preparado com muito carinho
para que você, gestor e líder de imobiliária,
conheça como os parceiros apoiadores do
Treinamento "Imobiliária Referência de
Mercado" podem ajudá-lo na inovação e

transformação de seus resultados.

Cada um, com a sua solução, tem o que é
preciso para te ajudar.

Afinal, acredito em um mercado forte
colaborativo; isso inclusive faz parte do meu
propósito de mudar o mercado imobiliário.

Acredito que, se o gestor muda, inova e
acredita em sua transformação, tudo muda. 
 Por isso, criei o "método 220" que tem como
pilar as estratégias aplicadas com o OKR.

Aproveite o benefícios de cada parceiro.

"bju" no coração! 

www.arlenegomes.com

Navegue pelos ícones cliváceis.

https://www.linkedin.com/in/arlenegomes220/
https://www.instagram.com/arlenegomes220/
http://www.arlenegomes.com/
http://www.arlenegomes.com/


www.credpago.com.br    |    @credpago    |    CredPago

CredPago é uma empresa de tecnologia que oferece

soluções para imobiliárias gerarem mais contratos de

aluguel sem exigir fiador dos seus inquilinos. 

 

Nascemos para revolucionar a jornada de locação com

processos digitais. E fazemos isso apresentado às

imobiliárias soluções seguras e vantajosas.

CredSign -

assinatura eletrônica

Análise de crédito em até
60 segundos e 100% digital

Aluguel sem fiador e sem
comprovação de renda 

Maior garantia
contra inadimplência

Multipagamento

Maior taxa de conversão

Clique aqui e preencha as suas informações

que nosso comercial fará contato.

https://www.instagram.com/credpago/
https://www.linkedin.com/company/credpago/
https://www.credpago.com.br/
http://www.credpago.com.br/
https://www.instagram.com/credpago/
https://www.instagram.com/credpago/
https://www.linkedin.com/company/credpago/
https://www.linkedin.com/company/credpago/
https://simplifica.credpago.com.br/arlene_gomes_credpago


Com o Alpop, as imobiliárias reduzem a perda de leads

por reprovação de cadastro, logo, aumentam seu funil de
vendas e consequentemente elevam seu faturamento.

Análise em
aproximadamente 5 minutos. 
Apenas com o número do

CPF dos locatários /
moradores.

Algoritmo e método de
análise próprios.

Índices de aprovação de
cadastro com média

histórica superior a 70%,

mesmo entre clientes
negativados. Não solicita

comprovação de renda.

Proteção contra inadimplência
por todo o período do contrato,

ou até que o imóvel seja
retomado / devolvido. A imobiliária não precisa comunicar eventuais

sinistros de atraso, todos os meses, no dia previsto
no contrato, o valor do pacote (aluguel + condomínio

+ IPTU + seguro incêndio + taxa administrativa da
imobiliária) será depositado na conta da imobiliária.

Redução de custos administrativos da imobiliária,

pois nos contratos em que o Alpop oferece a

proteção financeira, assume a responsabilidade por: 

 - Emissão dos boletos mensais;

 - Envio dos boletos locatários; 

 - Cobrança em caso de atraso; 

 - Medidas judiciais para os casos de despejo.

www.alpop.com.br

@alpop.aluguel

Alpop – Aluguel Popular

https://www.instagram.com/alpop.aluguel/
https://www.linkedin.com/company/alpop/
https://www.alpop.com.br/
https://www.alpop.com.br/
https://www.instagram.com/alpop.aluguel/
https://www.linkedin.com/company/alpop/


Agendamento online e Envio
de propostas podem ser
negociadas direto com os
proprietários, a imobiliária
sempre irá intermediar a
negociação).

O  MSYS Imob é uma uma
solução 100% online para

gestão de imobiliárias, assim
como o MSYS Vistorias um
app para realização de

vistorias digitais.

www.msysimob.com.br

@moldsystems

Mold Systems

Agilidade nos processos 
e economia de tempo.

Integração de
todos os setores
da imobiliária.

Distribuição automática de leads, controle
e gerenciamento de atendimentos de
forma simplificada.

Processo de locação e vendas. 
100% digital.

Vistorias Digitais.

Plataforma completa e
totalmente online.

https://www.instagram.com/moldsystems/
https://www.linkedin.com/company/mold-systems/
https://www.msysimob.com.br/msys-imob-web/login
http://www.msysimob.com.br/
https://www.instagram.com/moldsystems/
https://www.linkedin.com/company/mold-systems/


Fazemos com que nossos clientes alcancem um aumento de até:

redução no tempo de atendimento
ao cliente de locação e vendas;

transformação digital, conexão com parceiros de
inovação e democratização do conhecimento.

 

Alinhamento interno e
desenvolvimento de culturas

estruturadas;

Por meio de:

Desenvolvimento de
maturidade digital e

analítica;

Educação de colaboradores

sobre as ferramentas digitais;

Jornada de
digitalização

personalizada;

Acesso a tendências e
referências de forma
direcionada aos problemas
das organizações;

Revisão de proposta de valor;

Acesso a mais de 
80 tecnologias.

https://bloco.digital/

@bloco.inovacao

Bloco Inovação

Na jornada de inovação, potencializamos os processos e a rentabilidade

dos nossos clientes, por meio de pacotes personalizados para a

 economia Financeira operacional com o
modelo digital ideal para as imobiliárias;30% 65%

100%
modelo de garantias que permitem a
imobiliária alugar para maior número de
pessoas em menor tempo;

80%
renegociação de aluguel
efetivadas por chatbot no
plano COVID-19;

70%
crescimento na eficiência operacional,
mais imóveis com o mesmo tanto de
colaboradores;

39% de economia com desocupação
em modelo digital e com garantias;

100%
aumento de captação de imóveis com inteligência de
mercado e operação digital na cultura de CRM.

https://www.instagram.com/bloco.inovacao/
https://www.linkedin.com/company/blocoinovacao/
https://bloco.digital/
https://bloco.digital/
https://www.instagram.com/bloco.inovacao/
https://www.linkedin.com/company/blocoinovacao/


rocketimob.com.br/okrimobiday

@rocketimob.oficial

Rocket Imob

Funções como Automação da Locação e Automação da

Captação, tornam real o sonho de digitalizar a sua

imobiliária, otimizando sua mão de obra e atualizando a

estrutura de sua empresa. Podendo assim, competir de igual

com os grandes Portais e Startups do mercado.

Todo processo que envolva digitalização, automaticamente se

reverte em maior faturamento, tendo em vista que o custo com

contratação será reduzido, remanejando e qualificando ainda

mais os seus funcionários atuais, gerando valor e receita para

a imobiliária.

Otimizações de tempo 

Faturamento

Quer saber mais sobre como
digitalizar a sua imobiliária?

(21) 99743-5278

https://www.instagram.com/rocketimob.oficial/
https://www.linkedin.com/company/rocket-imob/
http://rocketimob.com.br/okrimobiday
https://rocketimob.com.br/especial/okr-imobi-day/
https://www.instagram.com/rocketimob.oficial/
https://www.linkedin.com/company/rocket-imob/


A Captei é uma Startup do mercado imobiliário que nasceu
para resolver grandes problemas enfrentados na captação

de imóveis. 

 

É muito comum que as imobiliárias percam diversos negócios
pela falta de imóveis na pauta, e até então não existiam

ferramentas realmente eficazes para resolver esse problema. 

 

Uma plataforma completa, que resolve os problemas na

captação de ponta a ponta.  A Captei vem ajudando +700

imobiliárias a obterem excelentes resultados com a
captação inteligente de imóveis. 

 

A principal ferramenta disponibilizada pela Captei é a
plataforma de Marketing de Indicação, que já é tendência

no Brasil e é, comprovadamente, uma das melhores
estratégias de captação do mercado.

 

https://captei.com.br/

@capteii

Captei

Captação Ativa

Marketing de Indicação

Youtube

Spotify

Facebook

Clique aqui e preencha as

suas informações que nosso

comercial fará contato.

https://www.instagram.com/rocketimob.oficial/
https://www.linkedin.com/company/rocket-imob/
http://rocketimob.com.br/okrimobiday
https://captei.com.br/
https://www.instagram.com/capteii/?hl=pt-br
https://www.linkedin.com/company/capteii/
https://captei.com.br/
https://captei.com.br/plataforma-de-indicacao/marketing-de-indicacao
https://www.youtube.com/c/captei
https://open.spotify.com/show/4SKx5ogjAE9P2VV6vm5sFL?si=3D9cPwbeQsCEzPhAdVLxsg&dl_branch=1
https://www.facebook.com/capteii
https://materiais.captei.com.br/captacao-de-imoveis-captapress


APOIO INSTITUCIONAL

A CMI/Secovi-MG representa, atualmente, mais de 13.000

empresas dos segmentos de administração de imóveis,

administração de condomínios, corretagem,

incorporação e loteamento. 

Graças ao trabalho desenvolvido ao longo desses anos,

as entidades resguardam os interesses de suas

associadas/representadas por meio da participação

política, e confere a legitimidade e a representatividade

que ainda faltavam para os seus associados nos âmbitos

municipal, estadual e federal. 

A Impacto é uma empresa de Marketing Digital

de Performance para Mercado Imobiliário.

Foco em Adwords, Conteúdo e Automação.

O Secovi/RS é o Sindicato Intermunicipal das Empresas
de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis
e dos Condomínios Residenciais e Comerciais no Rio
Grande do Sul. Também chamado SINDICATO DA
HABITAÇÃO, foi reconhecido pelo Ministério do Trabalho
através de Carta Sindical, de Registro nº 306.683,

outorgada em 07 de junho de 1983 representando, mais
de  sete mil empresas do mercado imobiliário e  mais de
vinte e nove mil condomínios comerciais e residenciais.

Sua base representada totaliza 83% do Estado.

• Negociações Coletivas, Orientação Jurídica,

Acompanhamento Legislativo, Pesquisas e Estudos
Especiais do Mercado Imobiliário, Secovimed,

Capacitações e Eventos pela UniSecovi/RS,

Comunicação através de informes e redes sociais .

 Conheça  esses e outros serviços e ações do Secovi/RS:

www.secovirsagademi.com.br

https://www.instagram.com/cmi_secovimg/?hl=pt-br
https://www.linkedin.com/company/cmi-secovi-mg/about/
https://www.secovimg.com.br/
https://www.instagram.com/impac.to/
https://www.linkedin.com/company/impacto-digital-marketing/
https://impac.to/
http://www.secovirsagademi.com.br/
https://www.instagram.com/secovi_rs/?hl=pt-br
https://www.linkedin.com/company/secovi-rs/
https://www.secovirsagademi.com.br/



