


"bju" no coração! 

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 9X" 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.

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/


Análise de crédito em até 60 segundos e 100% digital

Basta apresentar os dados e o CPF na imobiliária. 

Aluguel sem fiador e sem comprovação de renda 

Inteligência artificial consulta diversos bureaus de crédito

garantindo análises ainda mais criteriosas.

Maior garantia contra inadimplência 

Cobertura de até 30x o valor do aluguel em casos de inadimplência.

Multipagamento 

Inquilinos escolhem a melhor forma de pagar a fiança (boleto, PIX,

combinando duas opções ou no cartão de crédito em até 12x).

Maior taxa de conversão

Imobiliárias parceiras aumentaram taxa de conversão em até 65%.

CredSign - assinatura eletrônica

Adeus cartório. Com assinatura eletrônica e gratuita CredSign é

possível assinar qualquer documento com validação jurídica. 

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.

www.credpago.com.br

@credpago

CredPago

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.linkedin.com/company/credpago/


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.

Apenas com o número do CPF dos locatários / moradores.

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.

 - Medidas judiciais para os casos de despejo.

Análise em aproximadamente 5 minutos. 

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; 

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.

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/


Time do Response Lead

Automação dos Processos

Cada canal de mídia tem uma forma (e-mail, app, relatório...) de enviar o lead
para o time comercial. Na maioria dos casos cabe ao vendedor, após realizar
o atendimento gravar o lead no CRM. 

Porém o vendedor muitas vezes só faz esse processo, quando efetivamente
conseguiu contato com o cliente e/ou o realizou a venda, se perdendo dados
importantes para futuras campanhas do marketing.

O tempo para o atendimento do cliente vindo de forma digital, ainda é muito
superior ao tempo de atendimento feito de forma presencial. 

Cada minuto perdido para contatar o cliente, a chance de conversão cai
exponencialmente, não pegando o cliente no impulso no momento que ele
está vendo o produto.

As empresas investem grandes recursos do setor de marketing em canais de
mídia, portais e campanhas nas redes sociais, para geração de lead. 

Porém a gestão da empresa não tem a garantia que todos os leads
gerados, estão efetivamente sendo atendidos pelo seu time comercial e no
prazo estabelecido.

A Lydia Sistemas Inteligentes é uma plataforma de marketing de

performance que utiliza inteligência artificial para aceleração de leads,

garantindo o “time response” definido pela empresa, monitorando o

atendimento ao cliente e fornecendo uma automação de processos.

www.lydia.com.br

@lydia.sistemas

Lydia Sistemas Inteligentes

Gestão do Atendimento do Lead

Problemas que  a Lydia te ajuda a resolver:

https://www.instagram.com/lydia.sistemas/?hl=pt-br
https://www.linkedin.com/company/lydia-sistemas-inteligentes/
https://www.lydia.com.br/
https://www.lydia.com.br/
https://www.instagram.com/lydia.sistemas/?hl=pt-br
https://www.linkedin.com/company/lydia-sistemas-inteligentes/


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/


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

e economia de tempo.
Agilidade nos processos 

Integração de todos os
setores da imobiliária.

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

100% digital.
Processo de locação e vendas. 

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/


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/


O Secovi-SP faz história desde 1946 e cumpre seu compromisso com o Estado de São Paulo por

meio do desenvolvimento urbano ao lado de parceiros públicos, corporativos e da grande mídia. 

 É por isso que sua atuação é tão forte em questões como melhorar a oferta de moradia, trabalho,

emprego, lazer e segurança. Hoje, mais de 90 mil empresas são representadas pelo Secovi-SP.

Secovi Florianópolis /Tubarão entidade patronal das empresas de comércio e serviços imobiliários

que atua na representação das imobiliárias de locação, compra e venda e incorporadoras. 

E atua na representação, transformação digital, capacitação, e provedora de soluções das

empresas representadas.

Secovi-MG entidade sindical que desde 1995 representa e defende os interesses coletivos das

empresas dos segmentos de administradoras de imóveis, corretoras de imóveis, incorporadoras e

loteadoras.

Uma empresa que desde 2013 se dedica a desenvolver novas tecnologias e soluções audiovisuais

com profissionais criativos e inovadores com uma proposta diferente, transformar profundamente

a realidade dos nossos clientes.

A startup FC ANALISE DIGITAL é a primeira plataforma digital de análise de crédito EXCLUSIVA

PARA LOCAÇÃO, baseado no que há de mais moderno no processamento e inteligência de

dados, e não apenas em retorno genérico de birô de crédito. 

A Impacto é uma empresa de Marketing Digital de Performance para Mercado Imobiliário.

Foco em Adwords, Conteúdo e Automação

Navegue pelos ícones cliváceis.

https://www.instagram.com/secovi/?hl=pt-br
https://www.linkedin.com/company/secovi-sp/
https://www.secovi.com.br/
https://www.instagram.com/secovifloripa/?hl=pt-br
https://www.linkedin.com/company/secovi-florian%C3%B3polis-tubar%C3%A3o/
http://secovifloripa.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/asa100producoes/
https://www.linkedin.com/company/credpago/
https://www.linkedin.com/company/asa100-produ-es/about/
https://www.instagram.com/fcanalise_digital/
https://www.linkedin.com/company/ficha-certa/
https://fcanalise.com.br/
https://www.instagram.com/impac.to/
https://www.linkedin.com/company/impacto-digital-marketing/
https://impac.to/



