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“A mente que se abre a uma nova ideia 
jamais voltará ao tamanho normal” 
 
Albert Eistein 
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www.netimoveis.com 

Quando se compartilha, as suas 
chances de ganhar se 
multiplicam. 



Conceitos 

As redes organizacionais são mais do que uma aliança estratégica, posto que 
presumem mais integração, compartilhamento de valores e estruturas e se 
estabelecem por prazo indeterminado. As redes diferem das franquias na 
medida que não participam da receitas das suas associadas bem como 
preservam a sua autonomia e identidade. 

Alianças 
estratégicas 

Franquias 
Redes 

organizacionais 

.............................................................................. 



Como é o mercado em 
Brasília? 



Mercado em Brasília 

3.105 
transações por mês 

R$ 1,52 bilhões 
negociados mensalmente 

R$ 40 milhões 
comissões pagas mensalmente 

R$ 57.665 
Pib per capta 



www.netimoveis.com 

Qualquer que seja o movimento do mercado, 
as oportunidades sempre aparecem. 



Trabalhar em rede é 
um bom negócio? 

Quem somos 



             Há 20 anos caminhando juntos 

Netimóveis Brasil 



Central de operações 



Equipe de TI e suporte 



Nossos resultados 



Vendas mensais x compartilhamento mensal 

Fonte:  SAN –  média de vendas por mês – agosto 2015. 

Vendas totais por mês 

Vendas compartilhadas por mês 

78,30% 

48,00% 

44,87% 

negócios 
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 Captador 22% 

| Brasília Comissionamentos 

Corretor vendedor 22% 



Negócios 



COPON 
Código de posturas operacionais Netimóveis 
 

.: Formas de compartilhamento de venda e locação 

.: Honorários  

.: Regras de captação de imóveis para venda ou locação 

.: Tratamento dos imóveis não exclusivos 

.: Definição das posturas éticas e operacionais 

.: Garantir a adesão de todos ao sistema de rede 

.: Uso da marca 

Regras & posturas 

segurança 





CBN – Curso básico Netimóveis 
 

.: Apresentação institucional 

.: COPON – Código de posturas operacionais Netimóveis 

.: Manual de captação e vendas 

.: Postura profissional – negociação e vendas 

.: Documentação imobiliária 

qualificação 



PCN 
Plano de carreira Netimóveis 



Universidade do conhecimento Netimóveis 

Plano de Carreira Netimóveis 



NITI  
Núcleo de inteligência da tecnologia 
imobiliária Netimóveis 
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SAN Diretor 

App público 

SAN corretores 

Quanto vale? 

Novos Apps 



CRM e integração 



Proprietário 

Imóvel 

Comprador 
ou inquilino 





Ambiente seguro 
Mais segurança para o corretor 

 



Ambiente seguro e transparente. 
 

.: COPON – Código de posturas operacionais Netimóveis 

.: Registro de todas operações  

.: Processo de captação eletrônico  

.: Proposta eletrônica 

.: CAMAN – Câmara de mediação e arbitragem Netimóveis 



Nenhum de nós é melhor que todos nós juntos. 



Mais que uma rede, uma filosofia de trabalho. 

Ariano Cavalcanti de Paula 
www.ariano.com.br 


