


Olá, tudo bem?

Este e-book foi preparado com muito
carinho para que você, gestor e líder de
imobiliária, conheça como os parceiros
apoiadores da Imersão "Imobiliária
Lucrativa" 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

A CredPago transformou a experiência de
alugar imóveis. Faça parte desta revolução.

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

 Preencha seus dados neste link aqui  para que alguém do
comercial faça contato de acordo com a sua região de atuação.

Alugue seu imóvel com rapidez e maior segurança para
receber os aluguéis. Aqui você alia a inovação da

CredPago com a credibilidade do banco BTG Pactual.

GANHE TEMPO PARA FAZER MAIS NEGÓCIOS

Cadastro prático e gratuito para imobiliárias e corretores.
Basta acessar o site da CredPago e realizar o cadastro. Oferecemos serviços

sem custos e você ainda ganha bonificação a cada contrato realizado.  
 

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
https://simplifica.credpago.com.br/arlene_gomes_credpago


Somos uma fintech que trabalha todos os dias
para provar que incerteza e lentidão não

representam uma solução financeira.
 

Na prática, somos muito mais do que uma empresa do

mercado financeiro. Utilizamos recursos de tecnologia

para que você não perca tempo e tome decisões

assertivas na hora de obter seu crédito ou conseguir um

empréstimo para realizar seus sonhos.

 

Agilizamos todo o processo e garantimos uma taxa que

se adeque ao seu perfil.

 

Nós construímos o futuro porque unimos a experiência

do nosso passado com a força do nosso presente.

A CREDIHOME é uma plataforma digital que atua
como correspondente Bancário para facilitar os

processos de contratação de
 

 1) Financiamento Imobiliário
 2) Empréstimos com Garantia Imóvel.

Estamos aqui para atendê-lo.
Clique aqui e fale conosco.

https://www.credihome.com.br/contato


A Loft é uma plataforma digital que usa a
tecnologia para simplificar a venda e compra de
imóveis.

A Loft existe para facilitar a vida de quem
procura um novo lar.

Através da tecnologia, reinventamos o processo
de troca do imóvel residencial, criando uma
experiência completa, fluida e agradável.

www.loft.com.br/ 
www.instagram.com/loft_br

Revolucionários em 
um mercado tradicional.

http://www.loft.com.br/
http://www.loft.com.br/
https://www.instagram.com/loft_br/


Transformar o mercado e reinventar a experiência!

Ao anunciar um imóvel você pode contar com o apoio de
corretores e imobiliárias lhe garante segurança e praticidade
em toda a jornada de aluguel e venda. ZAP+ está sempre
disponível para promover essa conexão e gerar negócios mais
rentáveis e seguros para ambos os lados.

No plano ZAP+ os anúncios dos seus imóveis são divulgados de
uma só vez nos nossos três portais: Zap, OLX, Viva Real.

Seu portal de anúncios  que reúne as plataformas
OLX, ZAP Imóveis e Viva Real. Quando o assunto é
imóvel, o ZAP tem todas as soluções!

 Você garante a exposição para uma enorme audiência

Mais de 71 milhões de acessos por mês;

Gestão unificada dos anúncios

www.zapimoveis.com.br/ 

www.instagram.com/oficialzapmais/ 

http://www.zapimoveis.com.br/
http://www.zapimoveis.com.br/
http://www.instagram.com/oficialzapmais/


Com o Alpop, sua imobiliária reduz a perda de leads
por reprovação de cadastro, aumentando seu funil

de venda e o mercado em que pode atuar.

 Índice da aprovação de
cadastro com média

histórica superior a 70%.

Análise feita em 5
minutos, apenas
com o CPF dos

locatários.

Aluguel sem cartão
de crédito, fiador
ou comprovação

de renda.

Proteção contra
inadimplência por
todo o período do

contrato.

A imobiliária não preciso
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.

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/


Oferecemos Serviços para imobiliárias que querem otimizar e
digitalizar suas rotinas, trazendo mais qualidade e agilidade no

dia a dia e também nos serviços para seus clientes.
Apresentamos também soluções para aumentar sua presença

e competitividade no mundo tecnológico. Assim como a
comodidade de controle do contrato de locação e financeiro

completo da sua imobiliária.
 

www.widesys.com.br/

@widesys_software

Widesys -Softwares para Imobiliárias

Widesys Imobiliárias

Único software do mercado onde você tem recursos de
FINANCEIRO e CRM Imobiliário integrados, perfeito

para você controlar e fazer mais negócios! 

O Widesys Imobiliárias é uma plataforma completa para gestão
imobiliária. Site – Gestão de Contratos de Locação – Gestão de
Contratos de Vendas - Financeiro Completo – CRM - Aplicativo

de Vistoria - Banco Digital para emissão de Boletos. 

Telefone: 46 99133-9854

https://www.instagram.com/widesys_software/
https://widesys.com.br/
https://www.facebook.com/widesyssoftware
https://www.linkedin.com/company/widesys-softwares/
https://widesys.com.br/
https://www.instagram.com/widesys_software/
https://www.facebook.com/widesyssoftware
https://www.linkedin.com/company/widesys-softwares/


Nia Journey - Possuímos um fluxo completo e inteligente que
integra todas as frentes de trabalho de uma imobiliária, gerando a
fluidez que seu negócio precisa e a rapidez que seu cliente deseja. 

CRM - Com nossa expertise imobiliária, oferecemos uma
ferramenta que é facilmente integrável a outros sistemas,
possibilitando a automatização dos processos. Nossa solução
também centraliza em um único lugar diversas informações do seu
negócio, facilitando a gestão e tornando a rotina de trabalho mais
eficiente.  

RPA - Por meio dessa tecnologia, automatizamos tarefas rotineiras
dos negócios, trazendo agilidade para seus processos e liberdade
para que as pessoas invistam mais tempo em ações inovadoras e
estratégicas.

Chatbot - Desenvolvemos chatbots inteligentes, com um fluxo
conversacional intuitivo, que traz agilidade ao suporte e ao
atendimento dos clientes. Como resultado, há um crescimento na
confiança e satisfação do usuário com o negócio. 

Conheça o nosso hub de soluções:

www.instagram.com/nia_tech/ 

www.facebook.com/nia.tech 

www.linkedin.com/company/nia-tech/mycompany/ 

 (48) 99963-2786

http://www.linkedin.com/company/nia-tech/mycompany/
http://www.instagram.com/nia_tech/
http://www.instagram.com/nia_tech/
http://www.facebook.com/nia.tech
http://www.facebook.com/nia.tech
http://www.linkedin.com/company/nia-tech/mycompany/


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.

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/



