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O crescimento de forma acelerada e com baixo investimento é o sonho de todo empreendedor do 
setor imobiliário.

Mas será que essa fórmula existe mesmo? E qual o segredo para acelerar seus negócios imobiliários?

A fórmula secreta para acelerar os resultados não existe. O que podemos apresentar hoje, são o 
conjunto de ações que se trabalhadas de forma correta e focada, podem gerar resultados expressivos 
e rápidos na busca pelo sucesso.

Os métodos mais utilizados para romper barreiras e alcançar novos resultados estão diretamente 
ligados a união de estratégias inteligentes e ágeis com bons parceiros e serviços. Esse casamento 
perfeito pode gerar oportunidades de crescimento e mesmo que o caminho a ser percorrido seja 
novo e exija muita dedicação, com visão empresarial e o investimento certo, você poderá alcançá-lo. 

Para isso é necessário concentrar na criação de caminhos estratégicos que irão acelerar seus 
resultados, mesmo que este trabalho estratégico seja feito por um grupo pequeno de colaboradores 
em uma empresa. 

Você como líder ou corretor de imóveis de uma imobiliária precisa estar preparado para as grandes 
mudanças e saber que grandes projetos precisam se reinventar de maneira constante, portanto se 
você chegou até aqui, saiba que está por vir um longo caminho até o sucesso.
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Quer saber mais sobre como acelerar os resultados da sua imobiliária? Aproveite a 
leitura deste e-book e todas as dicas que preparamos especialmente para quem está 
na busca de potencializar seus processos de locação ou serviços de corretor de imóveis. 

Boa leitura!



Quando falamos em aceleração de resultados, 
segundo o dicionário, estamos nos referindo a 
“Aceleração de grandeza física vetorial e a sua unidade 
é o m/s². A aceleração mede a mudança da velocidade 
em relação ao tempo. Portanto, podemos afirmar 
que aceleração é a taxa de variação temporal da 
velocidade de um móvel. Traduzindo para o mercado 
imobiliário, significa o aumento considerável dos seus 
esforços, em busca de agilizar os resultados dentro 
da sua imobiliária ou de seu serviço como corretor 
de imóveis. Sem que necessariamente você precise 
crescer a equipe ou estrutura do negócio para que o 
mesmo aconteça.

Acelerar resultados é uma jornada que não se vence 
sozinho. Não é possível uma única pessoa ficar 
responsável por este processo. A escala de aceleração 
provém de uma combinação de operacional, 
executivo ou tático e estratégico. Uma imobiliária 
pequena ou, até mesmo, um corretor de imóveis 
autônomo para agilizar seu negócio, terá que se 
adaptar ao novo cenário e renunciar a centralização 
da operação. Aquele antigo método de cuidar de 
tudo sozinho terá de ser cancelado. Para conseguir 
ampliar sua capacidade de atendimento, velocidade 
nos processos e por consequência melhorar seus 
resultados, você precisará de parceiros competentes

Portanto, a aceleração de resultados da sua empresa 
começa quando você consegue se libertar da 
centralização das demandas e canalizar os serviços 
para que mais pessoas atuem e apresentem soluções. 
Agregando valor ao seu negócio e atendendo as 
necessidades dos seus clientes de maneira eficiente.

Entendendo a 
aceleração de 

resultados 
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Um modelo de negócios acelerativo é aquele que 
possui grande potencial de crescimento e pode obter 
sucesso, desde seu processo de desenvolvimento. 
Um projeto com potencial de expandir sem limites 
em um curto prazo de tempo. 

Os negócios com potencial para serem acelerados 
apresentam algumas características em comum, 
da qual a partir delas será possível identificar o 
perfil. Para ser um negócio com capacidade de 
aceleração, uma empresa deve ter um modelo 
ensinável, ou seja, seu processo precisa ser de fácil 
entendimento para ser absorvido de maneira rápida 
pelos colaboradores e através disso expandir de 
acordo com o planejamento predeterminado. 

É necessário gerar valor, integrando oportunidade 
e conhecimento, assim você irá se destacar entre os 
concorrentes. 

Seu processo precisa ser replicável, pois assim 
poderá ser reproduzido de maneira ágil, capaz de 
gerar receita recorrente. Isso indica que seu modelo 
é funcional e pode ser facilmente aplicado ao 
mercado de negócios. 

Para ajudar um pouco mais, na identificação do 
que pode ser um modelo de negócios acelerativo 
ou não, vamos exemplificar de maneira mais clara.

O que é
modelo de 

negócios 
acelerativo?
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Por exemplo, um modelo de empresa muito tradicional 
como um supermercado, não possui perfil de negócios 
acelerativo. Pois, este é um estabelecimento que precisa de 
uma equipe grande para atuar em todos os seus processos, 
desde repor alimentos em prateleiras até empacotar as 
compras durante o atendimento final do cliente. 

Porém, quando falamos de uma empresa como a Uber 
que atua no setor de transporte particular, já temos um 
modelo de negócio que pode trabalhar a aceleração de 
resultados. Neste caso, a Uber não precisa ter um grande 
número de funcionários contratados ou um espaço físico 
que exige alto investimento para obter crescimento, ela 
apenas precisa recrutar motoristas para trabalhar de 
forma independente, utilizando o aplicativo oferecido pela 
empresa. Isso é ser acelerativo, tornar seu negócio “fácil” 
de expandir, sem que esforços como grandes contratações 
ou alto investimento, precisem ser feitos.

Porém, quando falamos de uma empresa como a Uber que 
atua no setor de transporte particular, já temos um modelo 
de negócio escalável. Neste caso, a Uber não precisa ter um 
grande número de funcionários contratados ou um espaço 
físico que exige alto investimento para obter crescimento, 
ela apenas precisa recrutar motoristas para trabalhar de 
forma independente, utilizando o aplicativo oferecido pela 
empresa. Isso é ser escalável, tornar seu negócio “fácil” de 
expandir, sem que esforços como grandes contratações 
ou alto investimento, precisem ser feitos.



Para transformar sua empresa em e acelerar seus 
resultados, é necessário buscar mecanismos que 
auxiliem o crescimento sem que isso demande um 
grande esforço e tempo da sua equipe. Por isso 
quando falamos em agilizar, é necessário pensar 
em quem estará ao seu lado durante o processo. 

“Só é possível acelerar o seu negócio quando ele 
passa a não depender mais de você.”

Faça uma análise profunda, entenda a atual situação 
do mercado e o setor no qual ele se encontra. É 
preciso entender o cenário em que você atua e se 
há espaço  para investir e propor mudanças.

Como posso 
acelerar meus 

resultados?
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4.1 Automatize processos

Aposte em ferramentas que automatizem 
os processos de sua imobiliária substituindo 
o trabalho manual por um sistema e deixe-o 
como responsável pela execução dessas 
atividades. A realização desta adaptação 
gera maior eficiência nas tarefas do dia-a-
dia, redução de custos e ganho de tempo em 
atividades simples. 

Mas calma, isso não significa que você terá 
que dispensar seus colaboradores, pelo 
contrário, eles são fundamentais na hora 
de operacionalizar os sistemas. Porém o 
processo será mais rápido, sobrando assim, 
tempo para criação de estratégias que farão 
sua imobiliária acelerar resultados.

São inúmeras vantagens que a automação 
de processos oferece para o setor imobiliário 
se direcionado de forma correta. Existem 
variadas soluções para os mais diferentes 
setores, partindo de ferramentas para a 
gestão financeira, comunicação (interna e 
externa), relacionamento com cliente, entre 
outros. 

Para sua empresa escalar resultados é 
fundamental a presença de ferramentas 
de automação, capazes de proporcionar 
agilidade ao seu serviço.

    4.2 Pesquisa de Mercado

Um dos pontos principais para quem 
busca acelerar seus resultados no setor 
imobiliário é a pesquisa de mercado. Ela 
já é utilizada normalmente dentro das 
empresas como uma forma  de coletar 
e interpretar informações durante o 
processo de tomada de decisões. 

Você precisa ter os dados corretos 
(dependendo dos objetivos, pode-se 
fazer uma pesquisa quantitativa ou 
qualitativa) para não correr o risco de 
errar na hora da decisão. Pois, uma das 
principais características de  negócios 
escaláveis é a precisão e o baixo risco de 
erro. Invista em pesquisas de mercado 
e baseie sua empresa em dados e 
informações relevantes.



Conforme já falamos acima, os processos para 
agilizar seus resultados imobiliários, envolvem além 
de boas estratégias, parceiros que auxiliem nas 
diversas demandas.  Para uma imobiliária ou corretor 
de imóveis conseguir escalonar seus negócios, é 
necessário se desprender de funções que não estão 
mais sob seu domínio e focar no que realmente faz 
parte das suas novas tarefas, encontrando soluções 
que preencham de forma eficiente os demais 
setores.

Para isso aposte em operações capazes de cobrir 
demandas importantes da sua empresa, mas não 
fique preso a eles. Contrate serviços, terceirize e 
distribua processos entre os melhores parceiros que 
você encontrar no mercado imobiliário.

Como acelerar 
seus resultados 

durante os 
processos de 

locação?
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5.1 Vistoria de transferência

Apesar de não ser uma prática obrigatória, a vistoria de transferência é um método importantíssimo 
para adotar durante as transações da sua imobiliária ou serviço oferecido pelo corretor de imóveis. 
Através da Vistoria para transferência, para compra ou venda de um imóvel, é possível analisar todos 
os detalhes de um imóvel desde seus ambientes até os itens que fazem parte da transação, além de 
atestar seu estado de conservação.

Este modelo serviço ameniza o desgaste após a transação e garante tanto ao vendedor e comprador, 
a segurança de que tudo está ocorrendo da forma como foi combinada anteriormente. 

5.2 Fotos

Boa qualidade e personalização são pontos cruciais para se destacar no mercado e transformar sua 
imobiliária em referência. O registro fotográfico de um imóvel, com finalidade de divulgação no 
site, como campanha dentro processo de venda ou locação é mais um serviço indispensável, já que 
este será provavelmente a primeira experiência do consumidor, ela deverá ser agradável e passar 
confiança.



5.3 Visitas Digitais

A visita digital não é novidade e faz presença em grandes empresas do setor imobiliário, já que o 
digital não é mais uma opção e sim uma necessidade para escalar negócios. Ela tem a finalidade de 
fazer a apresentação do imóvel através de uma ligação em vídeo servindo como ferramenta para 
atração e encantamento dos potenciais clientes.

5.4 Imobiliária Digital

Quando o cliente estiver decidido pelo imóvel ideal, o ganho de velocidade para fechar o contrato 
faz total diferença, trazendo transparência e segurança jurídica para as imobiliárias e seus clientes. 

Nesse novo momento a Rede Vistorias, por meio de seus parceiros, disponibiliza seguro fiança, para 
garantia locatícia e assinatura digital, fechando assim toda a jornada de transformação digital da 
imobiliária.



Através deste e-book conseguimos analisar de maneira clara 
como o processo para acelerar os negócios deve caminhar. Apesar 
de ser um modelo que exigirá empenho e grande adaptação por 
parte do seu perfil de liderança, ele vem acompanhado de um 
retorno positivo junto ao caminho para o sucesso.

É nítido que negócios estagnados comprometem sua 
sobrevivência junto ao mercado imobiliário, do qual passa por 
constante renovação. Por isso investir em modelos ágeis se torna 
tão importante. 

Transformar seu modelo de negócios tradicional e algo dinâmico 
está entre as principais alternativas para sua empresa não virar 
estatística negativa dentro da atual situação econômica do nosso 
país.

A Rede Vistorias, maior startup de vistorias de imobiliárias do Brasil 
é um ótimo exemplo de um modelo de negócios que acelerou 
seus resultados.  Em um curto prazo de tempo, já são mais de 
350 cidades atendidas e milhares de pessoas impactadas com 
os serviços de excelência oferecidos. Além de ser um modelo de 
investimento a ser seguido, a Rede Vistorias é uma interessante 
parceira na hora de ajudá-lo a acelerar seus negócios imobiliários.
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http://www.redevistorias.com.br


Quer saber mais sobre nós? 
Acesse os canais de comunicação 
ou entre contato pelo fone:

@redevistorias

redevistorias.com.br

Rua Patrício Faria 131, Itacorubi
CEP 88034-132, Florianópolis/SC

0800 887 0855

http://www.redevistorias.com.br
https://br.linkedin.com/company/rede-vistorias
https://www.facebook.com/redevistorias
https://www.instagram.com/redevistorias/

