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O movimento Faz Parceria Boa tem a missão de oferecer 

conteúdo, novidades e incentivo a troca de informações 

do universo das parcerias imobiliárias.

Queremos promover a Cultura da Parceria com conteúdo 

relevante e despertar essa modalidade de negócios para 

aumentar os ganhos e reduzir a perda de negócios.

Queremos valorizar a profissão do corretor de imóveis e 

torná-lo autoridade perante ao cliente.

Esse material vai te ajudar a colocar a mão na massa para 

vender mais imóveis.

Vai lá e faz parceria boa!



Este diário de bordo
pertence a___________
que, a par�r de agora, 
fará muitas parcerias boas 



Juramento do bom 
Corretor Parceiro

Prometo ser um bom parceiro na corretagem de imóveis. Agir 
com respeito, hones�dade e máxima dedicação na busca pelo 
melhor imóvel para o negócio a ser realizado em parceria.
Prometo agir de forma idônea honrando todos os acordos da 
parceria.
Juro trabalhar com zelo e amor pela profissão, seja junto aos 
colegas de
trabalho ou na relações com os clientes.
Garanto a busca con�nua pela realização de bons negócios imobi-
liários. Comprometo-me a trabalhar pela união da nossa classe e 
para reforçar a importância dela para a sociedade. Para isso, me 
empenharei em melhorar, dia a dia, a experiência do cliente do 
setor.

Aqui, dou minha palavra que cumprirei este juramento a fim de 
valorizar a profissão do Corretor de Imóveis e ajudar colegas a 
construir e usufruir da boa reputação que juntos consolidaremos 
no mercado brasileiro.



Estabeleça metas 
financeiras e construa essa 

nova realidade com parcerias

Não é novidade que o pensamento e as a�tudes posi�vas atraem 
coisas boas. 
Boas parcerias, bons amigos, bom trabalho, bons resultados 
financeiros...
Quando idealizamos e colocamos nossa energia com força no que 
desejamos, a situação que desejamos, o Universo conspira a 
nosso favor. O que muitos não sabem, é que é necessário organi-
zar esses pensamentos, montar uma estratégia e executá-la. 
Desejo, planejamento e ação devem ser uma sequência de 
eventos carregada dessa energia que nos move. 

Para ajudá-lo a �rar seus desejos do papel planejar e executar as 
suas metas financeiras, desenvolvemos um passo a passo simples 
e obje�vo.

Os números a seguir são apenas uma referência para servir de 
exemplo e facilitar o entendimento rápido do modelo de taxa de 
conversão. Subs�tua os valores pelos que você deseja alcançar:

1. Quanto você deseja ganhar por mês?
2. Qual o percentual médio da sua comissão?



3. Qual a sua taxa de conversão em fechamento de propostas 
recebidas?
4. Quanto você precisa ter em propostas para fechar R$500 mil 
reais?
5. Qual a média dos valores dos imóveis que você trabalha?
6. Qual a sua taxa de conversão de contatos captados em propos-
tas recebidas?
7. Quantos clientes você precisa captar por mês para concre�zar 
uma venda e a�ngir a sua meta tornando o seu desejo realidade?

Exemplo de quadro de planejamento financeiro: 

1 Meta: R$ 10.000,00 mensal
2 Percentual de Comissão: 2%

3 Taxa Fechamento/Proposta: 33,33%
(ou seja, de cada 6 propostas, fecho 2)
4 Meta de Propostas: R$ 1.500.000,00

5 Cada Imóvel / Proposta: R$ 250.000,00
6 Propostas conver�das: 6

7 Tx Contato Captados/Prop.: 20%
Meta Contatos Captação: 30 clientes

Logo, se eu captar 30 clientes, aproveito 20% gerando 6 propostas 
de R$250 mil cada. Estas propostas somam R$1.500.000,00. Se 
converto 2 em vendas, que totaliza R$500 mil, ganho 2% e chego 
nos R$10mil desejados!

Nessa altura, você deve estar se perguntando: como faço para 
captar mais clientes, então?

Planeja

Executa



A resposta é: coloque sua energia nisso! Anuncie em portais, 
coloque placas, busque indicação, crie relacionamentos de 
confiança com clientes e colegas de profissão, faça ligações e, 
acima de tudo, busque Parcerias Boas!

Sua vez! 
Escreva seus números e não esqueça deles aqui no papel. Eles 
devem fazer parte do seu dia a dia e estar presentes em seus 
pensamentos no trabalho, no stand de vendas, nas visitas e na 
atenção aos clientes. 
Lembre-se: quem vai construir a sua nova realidade é você com 
seriedade, conhecimento sobre o produto, respeito ao cliente, 
dedicação e, sobretudo, foco na sua meta. 
 
Meta: _________________________________________
Percentual de Comissão: _________________________
Taxa Fechamento/Proposta: ______________________
Meta de Propostas: _____________________________
Cada Imóvel $/Proposta: _________________________
Propostas conver�das:___________________________
Tx C Contato Captados/Prop.:_____________________
Meta Contatos Captação:________________________

Gostou das dicas? 

Conte-me se elas foram úteis e se você conseguiu colocar essa 
energia do novo foco em ação. 

Vitor Capun
CEO do Beemob
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5 dicas prá�cas de
marke�ng para parcerias

Nesta sessão vamos apresentar cinco estratégias de comunicação 
e convidá-lo a escolher ao menos duas que façam sen�do para 
você na construção das suas novas e boas parcerias com outros 
corretores(as).
Assim, você começará de fato a trabalhar para a realização das 
metas que desenhou no capítulo anterior. 
São elas:

1. Criar um novo conteúdo por semana para tua lista de 
WhatsApp:

Comece montando uma lista de transmissão no seu WhatsApp
com os contatos de todos os corretores que você já conhece. Não 
esqueça de ir somando à ela os números dos novos corretores 
que você for conhecendo daqui pra frente.

Se você não sabe como fazer para criar uma lista de transmissão, 
digite este endereço no seu navegador de internet: 

h�ps://goo.gl/aaHYTm

Pronto. Agora é que vem o pulo do gato!
Toda segunda-feira, 8h da manhã você vai pensar e criar um 
conteúdo (não é divulgação de imóveis) que faça sen�do para 
seus colegas e distribuí-lo na lista de transmissão. 
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marke�ng para parcerias

Nesta sessão vamos apresentar cinco estratégias de comunicação 
e convidá-lo a escolher ao menos duas que façam sen�do para 
você na construção das suas novas e boas parcerias com outros 
corretores(as).
Assim, você começará de fato a trabalhar para a realização das 
metas que desenhou no capítulo anterior. 
São elas:

1. Criar um novo conteúdo por semana para tua lista de 
WhatsApp:

Comece montando uma lista de transmissão no seu WhatsApp
com os contatos de todos os corretores que você já conhece. Não 
esqueça de ir somando à ela os números dos novos corretores 
que você for conhecendo daqui pra frente.

Se você não sabe como fazer para criar uma lista de transmissão, 
digite este endereço no seu navegador de internet: 

h�ps://goo.gl/aaHYTm

Pronto. Agora é que vem o pulo do gato!
Toda segunda-feira, 8h da manhã você vai pensar e criar um 
conteúdo (não é divulgação de imóveis) que faça sen�do para 
seus colegas e distribuí-lo na lista de transmissão. 

Pode ser um texto curto de um parágrafo dividindo um conheci-
mento, uma nova informação, uma dica prá�ca. Talvez um vídeo 
contando uma curiosidade de algum atendimento da úl�ma 
semana, uma novidade de perfil de cliente que você começou a 
atender, um feedback escrito de algum cliente comentando sobre 
a experiência com seu atendimento. Ou também um áudio 
compar�lhando algum aprendizado na sua atuação como 
corretor(a) vivido na úl�ma semana.

O importante é que seja algo que aproxime você desses contatos. 
Que faça com que você seja lembrado e considerado um bom 
profissional. 

Assim, você criar um GRANDE relacionamento com outros 
corretores, gera autoridade e confiança a respeito dos seus 
serviços e, consequentemente, abre portas para novas parcerias 
imobiliárias.

2. Gravar um novo vídeo de algum cliente da sua carteira dos 
úl�mos 12 meses:

Lembra aquele cliente que você atendeu nos úl�mos doze meses 
e que comprou ou vendeu um imóvel com você?
Então, agora você vai ligar pra ele. Exatamente, ligar! Em tempos 
em que mensagens de WhatsApp se tornaram o meio principal (e 
frio) de contato, receber uma ligação de quem um dia transfor-
mou a sua vida vai ser beeeem mais especial.

Na ligação, além de perguntar se ele está sa�sfeito com a mudan-
ça de imóvel e se tudo corre bem, você, su�lmente, vai convidá-lo 
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Pode ser um texto curto de um parágrafo dividindo um conheci-
mento, uma nova informação, uma dica prá�ca. Talvez um vídeo 
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Lembra aquele cliente que você atendeu nos úl�mos doze meses 
e que comprou ou vendeu um imóvel com você?
Então, agora você vai ligar pra ele. Exatamente, ligar! Em tempos 
em que mensagens de WhatsApp se tornaram o meio principal (e 
frio) de contato, receber uma ligação de quem um dia transfor-
mou a sua vida vai ser beeeem mais especial.

Na ligação, além de perguntar se ele está sa�sfeito com a mudan-
ça de imóvel e se tudo corre bem, você, su�lmente, vai convidá-lo 

a gravar um vídeo rápido contando como foi a EXPERIÊNCIA 
vivenciada na mudança de imóvel.  

Apenas isso! Sem pedir diretamente que fale de você.

Sabe por que? Porque, naturalmente, nessa gravação o seu 
amigo cliente vai ligá-lo ao evento e falará de você. É natural! ;)

Portanto, mão na massa: pegue o telefone agora e ligue!

3. Montar uma apresentação com 10 slides sobre seus serviços 
de corretor apresentando as vantagens de fazer parceria com 
você:

Mais simples impossível, né? 

Vai ao powerpoint (ou ao canva.com que tem modelos de 
apresentação bem legais) e monta uma super apresentação do 
seu trabalho.

Cuidados: 
1 - evite usar fonte menor que 24, pois não dá uma boa leitura.
2 - cada conteúdo do slide precisa caber em um post it. Ou seja, é 
para ser obje�vo e direto na apresentação. 
3 - Use imagens. Elas fazem toda a diferença. Você pode escolher 
algumas do banco de imagens unsplash.com, por exemplo, ou 
pesquisar outros bancos de imagens gratuitos na web.

4. Fazer um anúncio no FaceAds direcionado a corretores da sua 
região para encontrar possíveis parceiros
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a gravar um vídeo rápido contando como foi a EXPERIÊNCIA 
vivenciada na mudança de imóvel.  

Apenas isso! Sem pedir diretamente que fale de você.

Sabe por que? Porque, naturalmente, nessa gravação o seu 
amigo cliente vai ligá-lo ao evento e falará de você. É natural! ;)
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de corretor apresentando as vantagens de fazer parceria com 
você:

Mais simples impossível, né? 

Vai ao powerpoint (ou ao canva.com que tem modelos de 
apresentação bem legais) e monta uma super apresentação do 
seu trabalho.

Cuidados: 
1 - evite usar fonte menor que 24, pois não dá uma boa leitura.
2 - cada conteúdo do slide precisa caber em um post it. Ou seja, é 
para ser obje�vo e direto na apresentação. 
3 - Use imagens. Elas fazem toda a diferença. Você pode escolher 
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pesquisar outros bancos de imagens gratuitos na web.

4. Fazer um anúncio no FaceAds direcionado a corretores da sua 
região para encontrar possíveis parceiros

Abre seu facebook agora e clique no botão "criar” no canto 
superior direito. Então, selecione a opção "anúncios".

Ok? Feito isso, escolha o obje�vo de marke�ng "envolvimento" 
(por se tratar de um conteúdo com o qual pretendemos gerar 
engajamento em comentários e mensagens na caixa de entrada).

Agora é que vem a dica: na página de localização e público alvo, 
escolha o seu estado, cidade ou até mesmo bairro de atuação 
(sim, é possível anunciar para pessoas a par�r de um ponto de 
localização de uma rua e arredores dela, começando com raio de 
1km ou mais).

Depois, você vai selecionar o direcionamento detalhado desta 
campanha apenas para corretores de imóveis - consultores imobi-
liários - agentes imobiliários (procure por estes cargos lá).

Pronto. Agora é par�r para a criação do anúncio a ser divulgado a 
outros corretores da região que você selecionou. E o direciona-
mento da comunicação deste anúncio pode ser: “Faço parcerias 
imobiliárias. Tenho clientes precisando de imóveis e tenho 
imóveis precisando de clientes.”

Sugestão: u�lize algo como R$3 a R$4 por dia nos anúncios.

5. Entrar em uma plataforma oficial de parcerias para aumentar 
sua rede de corretores e clientes

Não é de hoje que existem plataformas digitais para formar e 
fazer parceria imobiliária. É uma estratégia inteligente porque 
gera mais segurança para possíveis transações. 
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Abre seu facebook agora e clique no botão "criar” no canto 
superior direito. Então, selecione a opção "anúncios".
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Além de oportunizar o encontro de parceiros do mercado imobili-
ário que tenham um cliente ou um imóvel para sua necessidade, 
as plataformas permitem que as pessoas façam avaliação do 
trabalho alheio (com aquelas estrelinhas e comentários, sabe?), 
tornando o ambiente muito mais propício para realizar negócios 
saudáveis.

Então, aproveite e comece hoje!
Busque por aplica�vos de parceria imobiliária no Google que você 
encontrará boas opções!

Feito?

Confie. Amanhã você já colherá bons resultados de uma das 
estratégias que escolheu.

Abraços,
Rafael Landa
Especialista em Marke�ng Imobiliário
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Parcerias que geram 
experiências incríveis

Antes de começarmos eu quero que você se lembre da úl�ma vez 
que vivenciou uma experiência incrível com um serviço.  Pode ser 
qualquer coisa, uma ida num restaurante,  num avião… Quero que 
você se lembre de como estava se sen�ndo antes. 

Você sen�u ansiedade? Estava com pressa? Tinha sensação de 
relaxamento e tranquilidade? Quando chegou no local de consu-
mo do serviço, como foi sua acolhida? Como foi a experiência? 
Como você se sen�u? E no final, quando você concluiu a experi-
ência, como foi sua despedida? Como você saiu se sen�ndo? 
Você comentou sobre isso com outras pessoas? O que você 
disse?

Agora feche os olhos, respire fundo e reviva essa experiência. 
Muito bom! Agora, escreva aqui a palavra que melhor define 
como você se sen�u com essa experiência.

Agora, faça o contrário. Pense em todos os pontos acima, mas em 
relação a pior experiência que você teve. 
Escreva em uma palavra como você se sen�u.
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experiências incríveis

Antes de começarmos eu quero que você se lembre da úl�ma vez 
que vivenciou uma experiência incrível com um serviço.  Pode ser 
qualquer coisa, uma ida num restaurante,  num avião… Quero que 
você se lembre de como estava se sen�ndo antes. 
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Muito bom! Agora, escreva aqui a palavra que melhor define 
como você se sen�u com essa experiência.

Agora, faça o contrário. Pense em todos os pontos acima, mas em 
relação a pior experiência que você teve. 
Escreva em uma palavra como você se sen�u.

Quando projetamos um serviço, estamos planejando a entrega de 
uma experiência para alguém. O mais importante que podemos 
pensar, é em como queremos que essa pessoa se sinta, após 
vivenciar esse serviço. 

As empresas mais inovadoras do mundo, sabem que para 
entregar uma experiência incrível é necessário um esforço 
cole�vo. 

Quando você viaja de avião, por exemplo, sua experiência começa 
no momento da pesquisa de passagens, passa pelo momento do 
check in, embarque experiência em voo e con�nua até que você 
pegue suas malas e saia do aeroporto.

Ela envolve a facilidade, rapidez, conforto e corrdialidade, em 
cada uma dessas etapas. Mas mesmo que tudo ocorra perfeita-
mente bem, se no final suas malas forem perdidas, sua experiên-
cia será frustrada. Mesmo que essa tarefa seja função de uma 
empresa terceirizada. Certo? Você não se preocupa de quem é a 
responsabilidade. Mas sim, como irão resolver o seu problema.    

As experiências incríveis, conseguem superar essas
expecta�vas. Essa é a nossa busca!

Vamos exercitar um pouco? 

Pense no seu trabalho na corretagem de imóveis, nos inúmeros 
clientes que já chegaram até você e faça o seguinte exercício: 
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Quando projetamos um serviço, estamos planejando a entrega de 
uma experiência para alguém. O mais importante que podemos 
pensar, é em como queremos que essa pessoa se sinta, após 
vivenciar esse serviço. 

As empresas mais inovadoras do mundo, sabem que para 
entregar uma experiência incrível é necessário um esforço 
cole�vo. 

Quando você viaja de avião, por exemplo, sua experiência começa 
no momento da pesquisa de passagens, passa pelo momento do 
check in, embarque experiência em voo e con�nua até que você 
pegue suas malas e saia do aeroporto.

Ela envolve a facilidade, rapidez, conforto e corrdialidade, em 
cada uma dessas etapas. Mas mesmo que tudo ocorra perfeita-
mente bem, se no final suas malas forem perdidas, sua experiên-
cia será frustrada. Mesmo que essa tarefa seja função de uma 
empresa terceirizada. Certo? Você não se preocupa de quem é a 
responsabilidade. Mas sim, como irão resolver o seu problema.    

As experiências incríveis, conseguem superar essas
expecta�vas. Essa é a nossa busca!

Vamos exercitar um pouco? 

Pense no seu trabalho na corretagem de imóveis, nos inúmeros 
clientes que já chegaram até você e faça o seguinte exercício: 

Visualize uma pessoa, que está procurando um imóvel para 
comprar. Tente ser o mais realista possível. Se possível, converse 
com alguns clientes reais para levantar essas informações, pela 
perspec�va deles. 

Agora responda:

Dica: Cole post-its com as suas respostas nos quadros.

Muito bem. Essa pessoa chegou até você.

Como essa pessoa está se sen�ndo antes de procurar um 
imóvel? O que mo�vou ela a realizar essa busca? Que 
experiências ela teve antes de chegar até você?

Como ela chegou? Foi pela web ou telefone? Foi indicação de 
alguém? Foi fácil para ela encontrar e falar com você? Quanto 
tempo você levou para responder? Na primeira conversa, por 
quanto tempo essa pessoa falou e você apenas ouviu ou fez 
perguntas? Por quanto tempo falou?

Como essa pessoa estava se sen�ndo, após a conversa? Ela 
estava mais tranquila ou parecia ansiosa? Se sen�u compreen-
dida ou desmo�vada? Após ouvir essa pessoa, o que você fez 
imediatamente? Você apresentou opções de imóveis? Você foi 
pesquisar mercado? Em quanto tempo você �nha opções? 
Quantas opções? Como você apresentou as opções iden�fica-
das? Você ligou para essa pessoa ou mandou mensagem?
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Visualize uma pessoa, que está procurando um imóvel para 
comprar. Tente ser o mais realista possível. Se possível, converse 
com alguns clientes reais para levantar essas informações, pela 
perspec�va deles. 

Agora responda:

Dica: Cole post-its com as suas respostas nos quadros.

Muito bem. Essa pessoa chegou até você.

Como ela chegou? Foi pela web ou telefone? Foi indicação de 
alguém? Foi fácil para ela encontrar e falar com você? Quanto 
tempo você levou para responder? Na primeira conversa, por 
quanto tempo essa pessoa falou e você apenas ouviu ou fez 
perguntas? Por quanto tempo falou?

Como essa pessoa estava se sen�ndo, após a conversa? Ela 
estava mais tranquila ou parecia ansiosa? Se sen�u compreen-
dida ou desmo�vada? Após ouvir essa pessoa, o que você fez 
imediatamente? Você apresentou opções de imóveis? Você foi 
pesquisar mercado? Em quanto tempo você �nha opções? 
Quantas opções? Como você apresentou as opções iden�fica-
das? Você ligou para essa pessoa ou mandou mensagem?

Agora, seu cliente já está com as chaves do seu imóvel novo. 

Agora pare e deixe que toda essa experiência do seu cliente passe 
pela sua cabeça como em um filme. Coloque-se no lugar dele. 
Pense nessa experiência, assim como você pensou nas suas 
próprias (boa e ruim) no início do capítulo.

Em uma palavra, como você acredita que seu cliente
se sinta ao final de toda essa jornada?

Ao fazer esse exercício, você construiu a jornada do seu cliente, 
tal qual ela é. Provavelmente, enquanto você a imaginava, você se 
deparou com momentos em que houve frustração, angús�a, 
ansiedade. Como você se sen�ria se es�vesse no lugar dessa 
pessoa?

 

 

Que horas o seu contato aconteceu? Esse horário havia sido 
combinado previamente? Como essa pessoa se sen�u a par�r 
do seu contato? Ocorreu a compra de um imóvel? Depois de 
quantas opções apresentadas? Como foi o processo de 
compra? Como foi a sua atuação durante todo o processo, até 
que a pessoa es�vesse com as chaves? Quanto tempo levou
todo o processo?

Você fez algum contato com ele depois disso? Como foi esse 
contato? Você mantém ele próximo? Ele indicou você para 
alguém?
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Agora, seu cliente já está com as chaves do seu imóvel novo. 

Agora pare e deixe que toda essa experiência do seu cliente passe 
pela sua cabeça como em um filme. Coloque-se no lugar dele. 
Pense nessa experiência, assim como você pensou nas suas 
próprias (boa e ruim) no início do capítulo.

Em uma palavra, como você acredita que seu cliente
se sinta ao final de toda essa jornada?

Ao fazer esse exercício, você construiu a jornada do seu cliente, 
tal qual ela é. Provavelmente, enquanto você a imaginava, você se 
deparou com momentos em que houve frustração, angús�a, 
ansiedade. Como você se sen�ria se es�vesse no lugar dessa 
pessoa?

 

 

Muito bem. Agora, você vai repensar essa jornada, de um jeito 
diferente. Antes de tudo, faça um círculo em volta de cada ponto 
que você acredita que seja possível melhorar. Como você melho-
raria esse pon�nho específico? Como você gostaria que essa 
pessoa se sen�sse?

Agora, reescreva essa jornada. Cada momento, do jeito ideal para 
a experiência do seu cliente ser tão memorável quanto aquela 
primeira experiência que você vivenciou e registrou.

ANTES DE CHEGAR ATÉ VOCÊ:

DURANTE O TEMPO EM QUE ESTIVERAM EM CONTATO
ATÉ A COMPRA OU VENDA DE UM IMÓVEL:

Seria incrível se ...
Exemplos: O contato fosse fácil? Se o retorno fosse em tempo real? Se ele não 
precisasse esperar?

Quero que essa pessoa se sinta ...
O que é necessário para que essa experiência seja entregue?
Pessoas:
Sistemas:

Seria incrível se ...
Exemplos: Eu conseguisse compreender claramente as mo�vações e potenciais 
da pessoa antes de propor algo? Se o processo fosse mais rápido? Se os 
trâmites fossem simplificados?

Quero que essa pessoa se sinta ...
O que é necessário para que essa experiência seja entregue?
Pessoas:
Sistemas:
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Muito bem. Agora, você vai repensar essa jornada, de um jeito 
diferente. Antes de tudo, faça um círculo em volta de cada ponto 
que você acredita que seja possível melhorar. Como você melho-
raria esse pon�nho específico? Como você gostaria que essa 
pessoa se sen�sse?

Agora, reescreva essa jornada. Cada momento, do jeito ideal para 
a experiência do seu cliente ser tão memorável quanto aquela 
primeira experiência que você vivenciou e registrou.

ANTES DE CHEGAR ATÉ VOCÊ:

DURANTE O TEMPO EM QUE ESTIVERAM EM CONTATO
ATÉ A COMPRA OU VENDA DE UM IMÓVEL:

APÓS A ENTREGA DAS CHAVES

As empresas mais inovadoras do mundo sabem que para entregar 
uma experiência incrível é necessário um esforço cole�vo. 

Você não precisa agir sozinho. É claro que não é necessário ter 
toda a equipe de uma companhia aérea, mas perceba que ao 
pensar em parceiros-chave para cada etapa, você está mais 
próximo de proporcionar a melhor experiência para os seus 
clientes, sem ter que fazer tudo sozinho! 

E então? Vamos por a mão na massa e criar experiências
incríveis com a ajuda de parceiros, para a

compra e venda de imóveis?

Espero que aproveitem essas dicas.

Aline Roque Klein
Telos Marke�ng & Design

Seria incrível se ...
Exemplos: A pessoa entrasse num imóvel e se deparasse com um kit de 
boas-vindas? Se eu conseguisse entregar apoio pra ela nas coisas mais prá�cas, 
como um guia das facilidades próximas? Se eu conseguisse acompanhar sua 
ro�na, pra saber quando uma gravidez pode demandar um apartamento 
maior?

Quero que essa pessoa se sinta ...
O que é necessário para que essa experiência seja entregue?
Pessoas:
Sistemas:
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O PLANO
DE AÇÃO DO 
CORRETOR
PARCEIRO

(para fazer parcerias boas e 
aumentar seus rendimentos 

mensais) 
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1

ESCREVA ABAIXO
O NOME DE 5 

POTENCIAIS
CORRETORES PARA 

INICIAR UMA 
PARCERIA IMOBILIÁRIA  
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                          Nome                                    Telefone                            
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2

O QUE EU PRECISO
PARA FECHAR UMA
BOA PARCERIA COM
ESSES CORRETORES? 



FR
EN

TE
Vamos lá! Pense com calma e liste, no mínimo, 10 ações 
ou condições:
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IMAGINE COMO SERIA
O PASSO A PASSO
PARA CHEGAR ATÉ

A VENDA COM
UM(A) CORRETOR(A) 

PARCEIRO(A)?
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 1.
 2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.

É a sua jornada, você decide! 
Use os campos que forem necessários e, se precisar de 
mais passos, pode acrescentar.
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QUAL A RENDA MENSAL
VOCÊ GOSTARIA 
DE ATINGIR NOS 

PRÓXIMOS 12 MESES?

R$__________

AGORA, PENSE EM 5
FORMAS DE ATINGIR

ESSA RENDA
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E não esqueça de colocar em prá�ca...
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QUAIS OS 5 
PRINCIPAIS IMÓVEIS

NA SUA CARTEIRA
PARA OS QUAIS 
VOCÊ PRECISA 

DE UM CLIENTE?
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Sabemos que você precisa de mais, mas pense no TOP 5!



VE
RS

O
6

DESENHE COMO 
SERÁ SUA ROTINA 

DE CORRETOR
PARA GARANTIR A 

RENDA MENSAL QUE 
VOCÊ DESEJA
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MANHÃ

TARDE

NOITE
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7

COMO SERIA SUA
APRESENTAÇÃO DE

CORRETOR PARCEIRO
EM 8 SLIDES?
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SE VOCÊ FOSSE 
GRAVAR UM VÍDEO DE

1 MINUTO PARA CONTAR
OS MOTIVOS PELOS QUAIS

UM CORRETOR DEVE
FAZER PARCERIA COM

VOCÊ, COMO ESSE 
VÍDEO SERIA?
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Faça em formato de roteiro, tópicos, desenho, texto, 
história em quadrinhos ou como preferir. Aproveite que 
você está aqui e escreva agora! 
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BÔNUS

MATRIZ DE TEMPO

Urgente

faça agora

Secundário

programe

Tr
iv

ia
l

Im
po

ra
nt

e

delegue elimine
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SEG

TER

QUA

QUI

SEX

SAB/DOM

PRIORIDADES

CHECKLIST

BÔNUS

PLANNER SEMANAL
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Se conecte 

ao movimento! 

Venha fazer do que 
você experimentou até aqui em 

fazparceriaboa.com.br
e ganhe escala na
realização de bons

negócios imobiliários.

@fazparceriaboa 


