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Netimóveis
Mais que uma rede, uma filosofia de trabalho
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Inovação disruptiva



Economia compartilhada
Economia colaborativa
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Como é o mercado em 
Cachoeiro de Itapemirim?



Mercado em Cacheiro de Itapemirim | venda

115
transações por mês

R$ 20,7 milhões
negociados mensalmente

R$ 850 mil
comissões pagas mensalmente

R$ 11.323
Pib per capta



Mercado em Cacheiro de Itapemirim| locação

14,5% 
do estoque total de imóveis

12,4 mil
imóveis alugados

(20% do total)

R$ 313 mil
comissões pagas mensalmente

(supondo que 70% sejam administrados |valor  médio R$ 450 com taxa de 8%)

9 mil
imóveis alugados



www.netimoveis.com

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



Os melhores resultados



Trabalhar em rede é 
um bom negócio?

Quem somos



Há 20 anos caminhando juntos

Netimóveis Brasil



10razoes.net

Para SER Netimóveis





Nossos resultados



www.netimoveis.com

Compartilhamento Brasil

73% 48% 44% 38%

Fonte: SAN - 2016

Belo Horizonte Contagem Vitória Distrito Federal



Premissas e protocolos



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



Marca





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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Máster site



projeção

Máster site com logo do associado e com
todas as suas personalizações.



App NetimóveisSAN corretores Quanto vale?

Portal Máster site



MOL
Marketing online Netimóveis

Os melhores resultados



? | Os números representam o interesse de pesquisa relativo ao ponto mais alto no gráfico de 

uma determinada região em um dado período. Um valor de 100 é o pico de popularidade de um 

termo. Um valor de 50 significa que o termo teve metade da popularidade. Da mesma forma, uma 

pontuação de 0 significa que o termo teve menos de 1% da popularidade que o pico.

Google trends   |   Netimóveis em Minas Gerais



CRM e integração



Cliente | Proprietário

Imóvel

Comprador
ou inquilino



www.netimoveis.com

1 543

Cadastrar o 
cliente

Publicar o imóvel
no SAN e portal

Cadastrar o
imóvel no SAN

Digitalizar a
documentação

Cadastro de imóvel

2

Iniciar processo
de captação

Os 5 passos para o cadastro de imóvel



Novos recursos

Biometria para empréstimos de chaves



Alerta para proposta



SAN mobile





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.com.br

Apresentação  disponível  em:


