
A rede que gera 

mais resultados



C r i c i ú m a

Vende | Aluga | Conecta

Missão Netimóveis 2019
Inteligência e estratégias para alta performance



15 células

150 associadas

09 estados + Distrito Federal

02 Países – Brasil | Portugal



| Criciúma

Mercado



Mercado em Criciúma | vendas

223
transações por mês

R$ 62.4 milhões
negociados mensalmente

R$ 2.18 milhões
comissões pagas mensalmente

R$ 32.968 IBGE | 2016

Pib per capta

Supondo 70% de intermediação ao preço médio de R$ 280 mil | Fonte:  Netimóveis Brasil | Janeiro 2019



Mercado em Criciúma | locação

14,5% 
do estoque total de imóveis

18 mil
imóveis alugados

(20% do total)

R$ 864 mil
comissões pagas mensalmente

(supondo que 70% sejam administrados |valor  médio R$ 600 com taxa de 8%)

13 mil
imóveis alugados
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Apps de locação





CRM
integração & indução de negóciosSAN |



Uma nova 

forma de 

comunicar

A P P  D O  S A N



Um ponto inicial para 

tratar de negócios
Visando facilitar e capacitar os nosso corretores, 

criamos um aplicativo que irá ajudar o corretor 

com suas tarefas do dia a dia, mais do que um app 

o SAN agora vira um assistente de negócios..

APP DO SAN



SEM ESFORÇO

Nos vamos gerar relatórios semanais para que o 

diretor possa acompanhar tudo que ocorreu na 

semana de sua empresa.

• Total de imóveis captados

• Total de atendimento

• Total de novos clientes

• Atendimentos gerados

• Propostas iniciadas

• Negocios concretizados



Um assistente de negócios

O SAN irá lembrar o corretor quando estiver para 

vencer um atendimento ou quando um captação 

estiver vencendo , além de criar uma central de 

notificações para que o usuário do SAN fique 

sempre atualizado com seus atendimentos e com 

as novidades da Netimóveis.



Vende | Aluga | Conecta


