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A rede que gera mais resultados

| Distrito Federal



Por que estamos aqui hoje?

























Quem somos?

Somos uma plataforma em rede, 

integradora de práticas, processos e 

tecnologias imobiliárias voltadas para 

a inovação e o desenvolvimento das 

nossas empresas. 

Objetivo: gerar mais negócios.



www.netimoveis.com

Compartilhamento Brasil

73% 38% 42% 45%

Fonte: SAN - 2018

Belo Horizonte Distrito Federal Vitória Contagem
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Quem somos?

De janeiro a maio de 2018 | vendas

1.966
imóveis

R$ 823
milhões 

+ 53%

+ 52%

Fonte: SAN | 2018



Quem somos?

De janeiro a maio de 2018 | locações

4.738
imóveis

R$ 7,44
milhões 

+ 51%

+ 47%

Fonte: SAN | 2018



Quem somos?

11 células;

140 associadas;

07 estados + Distrito Federal;

Netimóveis Brasil

15 novas associadas 

de janeiro a maio de 2018



Estratégias



Como é o mercado em

Brasília?
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2.680
transações por mês

R$ 1,28 bilhões
negociados mensalmente

R$ 44 milhões
comissões pagas mensalmente

R$ 73.971
Pib per capta

Mercado em Brasília | vendas

Supondo 70% de intermediação ao preço médio de R$ 480 mil | Fonte:  Netimóveis Brasil | Junho 2018



Mercado em Brasília| locação

14,00% 
do estoque total de imóveis

210 mil
imóveis alugados

(20% do total)

R$ 9,4 milhões
comissões pagas mensalmente

(supondo que 70% sejam administrados |valor  médio R$ 800 com taxa de 8%)

147 mil
imóveis alugados
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PCN | Programa de carreira Netimóveis
desde 1.999

“100% dos clientes são pessoas. 

100% dos empregados são pessoas.

Se você não entende de pessoas, 
você não entende de negócios.”

Simon Sinek



Ecossistema |  



“O ecossistema Netimóveis é um ambiente seguro, aberto 
e transparente para os participantes. Com isso, consegue 
propagar a percepção de que é mais vantajoso e lucrativo 
colaborar com a rede do que o contrário”. 







NITI
Núcleo de inteligência da 

tecnologia imobiliária Netimóveis



10:22



NITI | Equipe de TI e suporte



Apps de locação



CRM
integração & indução de negóciosSAN |



COPON
Código de posturas operacionais Netimóveis 





Nenhum de nós é melhor que todos nós juntos.

0



ariano.com.br

Apresentação  disponível  em:

A rede que gera mais resultados.


