
O Imobzi é um Software para Imobiliárias e Corretores de Imóveis com CRM, Gestão de locação e vendas, Integrado à portais e Rede de imóveis.  

Nós ajudamos imobiliárias e corretores a gerir seus clientes a aumentarem seu pontecial de vendas.

Siga nossas dicas e  

boa sorte!

Pronto para começar?

Concluind�!

Tenha um bom CRM para recolher todas as 

informações de seus visitantes e fornecer material 

CRM

Invista em portais imobiliários para divulgar  

ainda mais seus anúncios.

Portais Imobiliários

Escreva artigos que demonstrem a sua expertise na 

área, gerando confiança em seus futuros clientes.

Crie um Blog

Crie páginas e alimente suas redes sociais com 

conteúdo relevante, original e atualizado, que  

gerem valor para seus seguidores.

Redes Sociais

Tenha um site imobiliário rápido e responsivo,  

com design bonito, intuitivo e otimizado em SEO.  

Faça otimização em SEO de todos os seus conteúdos 

e páginas.

Site otimizado

Por mais bacana que esteja a sua 

imobiliária física, lembre-se que hoje 

90% de todas as transações 

imobiliárias começam no ambiente 

online. Faça ações que promovam sua 

marca e garantam sua presença no 

mundo digital, aumentando seu 

ranqueamento no Google e a 

visibilidade para seus clientes em 

potencial.

Promova sua  
marca e garanta  
presença digital

Oitav� P�s�!

Dilvulgue o logotipo 
no site.

Faça um projeto de 
comunicação visual 

Trabalhe a fachada Escolha as cores  
da Imobiliária 

Atua na captação de imóveis. Deve conhecer bem o 

mercado regional, ser bom negociador, boa capacidade 

de articulação e ter bom relacionamento na área.

Escolha um nome elabore uma logo. 

Delta Imóveis

Como fazer a melhor 
dilvulgação da sua imobiliária

Sétim� P�s�!

Site responsivo e 
contas de e-mail

Técnicas de SEO 
para Google

Compartilhamento 
em Redes Sociais

Recursos Extras

Integração com 
Portais Imobiliários

CRM e Gestão  
de Contratos 

Financeiro 
Completo

Administração de 
Vendas e Locação

Controle de Acesso 
a Usuário

Backup Diário e 
Restaução Rápida

Banco de  
Dados Único

Disponibilidade  
de 99,95%

O software para  
imobiliárias deve ter:

A automação desse tipo de empreendimento é hoje fundamental para o sucesso 
no mercado imobiliário. Ela deve abranger todas as etapas da cadeia produtiva, 
possibilitando uma consulta rápida e precisa ao banco de dados, incrementando  

a qualidade do serviço prestado e otimizando seu tempo de trabalho.

Faça a automação  
da sua imobiliária

S�t� P�s�!

Atua na captação de imóveis. Deve conhecer bem o 

mercado regional, ser bom negociador, boa capacidade 

de articulação e ter bom relacionamento na área.

01 Captador 

Dá apoio ao gerente em relação à gestão de pessoas, 

compras, contratações, marketing e organização geral.

01 Auxiliar Administrativo 

Recepciona os clientes físicos e atende aos telefonemas, 

marcar horários etc. Deve ter facilidade de comunicação, 

domínio do pacote Office e facilidade para trabalhar em 

equipe.

01 Recepcionista 

Com formação específica e registro no Creci, 

responsáveis pelas vendas e locações de imóveis e 

administração de condomínios. deve ter experiência nas 

atividades relacionadas e domínio do pacote Office. Dá 

apoio ao gerente em relação à gestão de pessoas, 

compras, contratações, marketing e organização geral.

02 Corretores de Imóveis 

Cargo a ser ocupado pelo próprio empreendedor. 

Estabelece as políticas e diretrizes de funcionamento da 

imobiliária, lidera a equipe, faz pagamentos, firmar 

contratos, movimenta valores financeiros, homologa 

decisões importantes, representa a empresa em qualquer 

situação, contrata e demite pessoas, etc.

01 Gerente 

O Sebrae sugere uma estrutura 
mínima de cinco pessoas para o 
início das atividades de uma 
imobiliária, mas ela pode ser 
adaptada à sua realidade.

O Sebrae sugere uma estrutura mínima de cinco pessoas 
para o início das atividades de uma imobiliária, mas ela pode 

ser adaptada à sua realidade.

Como escolher sua Equipe?

Quint� P�s�!

1. Registro do CNPJ 

 

2. Obter o alvará de 

funcionamento na Prefeitura. 

 

3. Obter o enquadramento na 

entidade sindical patronal  

 

4. Cadastramento junto à 

Caixa Econômica Federal no 

sistema “Conectividade Social 

– INSS/FGTS”. 

 

5. Alvará do Corpo de 

Bombeiros. 

 

6. Contratação de um 

contador para cumprir as 

obrigações exigidas pelas 

legislações fiscais, 

trabalhistas, previdenciárias e 

empresariais. 

Imobiliária 

1. Apenas com registro no 

Cofeci-Creci um corretor de 

imóveis está autorizado a 

desempenhar a atividade em 

qualquer parte do território 

nacional.  

 

2. Se houver mais de um sócio 

na imobiliária, pelo menos um 

deles deve ter registro no 

Cofeci-Creci, sendo o 

responsável técnico pelas 

atividades desempenhadas.  

 

3. Todos os membros da 

equipe que forem trabalhar 

como corretores também 

devem estar devidamente 

registrados no Creci. 

Proprietário & Sócios 

Tanto você quanto a imobiliária precisam estar em 
conformidade em relação a diversas exigências legais.  
Veja quais são elas e não esqueça de providenciá-las  

com antecedência

Atenção às exigências 
legais

Quart� P�s�!

Espaço Físico 

Telefone Fixo 

Internet 

Impressora 

Computador 
e Software 

Banheiro 

Recepção 

Uma imobiliária precisa de determinada 

infraestrutura, afinal agora você não poderá mais 

trabalhar de casa como corretor autônomo.  

 

Pense na capacidade do imóvel em acomodar todos 

os itens e no gasto que será necessário para a sua 

aquisição.  

 

Leve em consideração o tamanho inicial da equipe 

para uma estrutura mínima. 

Estrutura da Imobiliária 

Terceir� P�s�!

Leve alguns aspectos em 

consideração para escolher o 

local mais adequado:  

  

• Fácil acesso aos transportes        

   públicos e facilidade de       

   estacionamento. 

 

• Bom fluxo de pessoas. 

 

• Proximidade com a região            

  que irá atuar. 

 

• Legislação local permite o  

  licenciamento das placas de  

  sinalização. 

 

• Possibilidade de expansão.

Como escolher o 
lugar para abrir sua 

imobiliária 

Faça uma análise do mercado  

antes de abrir sua imobiliária. 

Conhecer a área em que vai  

atuar é primordial.  

A pesquisa o ajudará a  

escolher o melhor nicho e a  

driblar problemas, já o  

planejamento o fará traçar a  

melhor estratégia para atingir  

suas metas. 

Chave para começar  
com o pé direito 

Pesquisa e Planejamento 

Segund� P�s�!

Está disposto a fazer parcerias para 
incrementar o crescimento do negócio e 
atingir suas metas.

Esforço, persistência e 
comprometimento são 
suas características. 

Disponibilidade para estar presente em 
tempo integral , principalmente no início das 
atividades.

Tem liderança para lidar 
com colaboradores e 
motivar a equipe.

Pensa mais nas soluções do que nos 
problemas.

Está bem assessorado 
em relação aos aspectos 
legais e administrativos.

Tem bom / ótimo conhecimento sobre a 
área / nicho que vai atuar.

Tem vontade de empreender, está disposto a 
correr riscos, tem boa capacidade de 
planejamento.

Tenha em mente que ser corretor individual 
é muito diferente de montar uma imobiliária.

Pare e pense... 
Você realmente 
tem o perfil 
adequado? 

Perfil do Empreendedor 

Primeir� P�s�!

Pronto para começar?

Esteja bem informado sobre  
cada etapa do processo!

Se esse é o momento, você deve  
comecar com os pés no chão.

Acha que está na hora de ampliar  
seus horizontes?

Está começando agora no mercado? 

Com� montar um� 

Imobiliári�

I N F O G R Á F I C O

https://imobzi.com/?utm_source=papoimobiliario&utm_medium=infografico&utm_campaign=infografico-papo-imobiliario&utm_content=importancia-site-imobiliario-movel

