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O funil descomplicado e lucrativo (FDL) é um ferramenta poderosa que te ajuda na

jornada de consumo dos leads* que chegam até você. Com ele você consegue converter

seus leads em clientes com base em ações alinhadas com a equipe nas reuniões semanais.

O FDL é composto de 05 as fases e 03 pilares. As 05 fases são:

2021 -  Este material faz parte do OKR IMOBI DAY 2021 

LEAD = todos os contatos interessados em comprar ou alugar.

Muitos podem estar sondando e com isso estão inconscientes de

como alugar ou comprar.

INTERAÇÃO DO LEAD = quando acontece interação do lead

com o corretor ou outra pessoa. A interação significa troca de

diálogos, como por exemplo; enviada uma msg ao lead e ele

responde e estabelece uma conversa.

VISITA = quando o lead realiza a visita no imóvel ou a visita

virtual. Aqui o lead está consciente do que quer.

PROPOSTA = quando o lead faz a proposta no imóvel. Aqui o

lead está totalmente consciente do que quer.

NEGÓCIO = Venda ou locação realizada.

Os 03 pilares do FDL são:
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2021 -  Este material faz parte do OKR IMOBI DAY 2021 

Preencha os últimos 02 dias de cada uma das fases e avalie em qual delas a sua

empresa precisa melhorar primeiro. Compare o percentual da sua fase comparado

com a referência nacional. Após identificado o principal problema a ser sanado,

estabeleça uma meta para o OKR. A análise sempre deve ser feita da 1ª fase para a

última fase.
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Esta é um exemplo de estrutura de OKR focada na jornada do lead pelo FDL. 

Avalie quais atividades irá colocar em ação para evoluir semana por semana. 

O termômetro é o pilar que vai lhe indicar o que testar primeiro para que ocorra a

evolução a cada semana

2021 -  Este material faz parte do OKR IMOBI DAY 2021 

As variáveis X, Y e Z
você substitui por 

um número
 

Breve explicação de
como vai calcular ou

acompanhar a
medição da meta e

quem são os
responsáveis.

X, Y e Z é Meta que vai
atingir no mês e o valor
atual representa a
evolução  somados a
cada semana. 
Progresso é a evolução
em percentual 

Toda semana você
vai inserir o número
que representa sua
evolução em relação
a meta.  

Monitore a evolução
semanalmente.


