
PASSOS PARA
VENDER MAIS
IMÓVEIS PELO
FACEBOOK E
INSTAGRAM

…uma visão geral da
estratégia mais recente
que estamos utilizando
para alavancar as vendas
dos nossos clientes
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CARO
AMIGO(A)
O objetivo desse guia é passar para você uma 
solução rápida e prática de como conseguir 
gerar mais leads para sua imobiliária e 
alavancar suas vendas rápido...

Você descobrirá uma estrutura que criamos 
chamada "Sistema de Conversão”.

AAqui, vamos compartilhar nossos próprios 
resultados com você para que você possa ver o 
que está funcionando.

Mas por que esse método está funcionando 
tão bem?

HojeHoje podemos ter a mesma exposição (e até 
melhor) que os "anúncios tradicionais" podem 
oferecer.

Mídias sociais como Facebook, Instagram e 
YouTube substituíram essencialmente a 
televisão e a mídia impressa.

PPelo menos em termos de o que as pessoas 
realmente prestam atenção.

Você pode atrair clientes 24 horas por dia de 
forma automática! (Veja os resultados reais da 
campanha abaixo).

VVocê pode anunciar somente para pessoas que 
tem o perfil ideal de comprador... 
economizando ainda mais dinheiro e 
aumentando ainda mais suas chances de 
sucesso.

(Veja o exemplo específico abaixo.)
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PRIMEIRA
FASE
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O interessante é que, depois de gastar 
(literalmente) centenas de milhares de reais 
em anúncios, descobrimos que os anúncios 
utilizando a fachada de um imóvel funcionam 
melhor do que qualquer outro tipo de 
imagem.

AA versão rápida de “o que fazer na primeira 
fase” é usar uma frase/chamada que só é 
interessante para pessoas que provavelmente 
são qualificadas para o que você vende.

Portanto, o único motivo pelo qual alguém vai se cadastrar é 
porque provavelmente está interessado no imóvel que você 
oferece.

Vamos chegar na parte de “converter leads em clientes” em um 
minuto, mas primeiro vamos falar sobre por que a primeira fase 
é tão poderosa e como ela pode ajudar você a ter sucesso:

1 1 Fazer com que estranhoslhe digam que estão
interessados nos seus
imóveis.

Fazemos isso criando anúncios
no Facebook e Instagram

Queremos que esse anúncio seja completamente
irrelevante para qualquer outra pessoa.
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Sem ela, o corretor terá muitas dificuldades em realizar o seu 
trabalho.

Por isso, tem se tornado cada vez mais essencial para 
imobiliárias oferecer as ferramentas para facilitar esse 
processo e garantir que o profissional tenha mais tempo para 
o mais importante: se relacionar com o cliente e vender.

Então, veja agora como funciona.

A razão é porque podemos chamar a atenção de todos que 
queremos por centavos do que costumava custar.

Confira, esse é um anúncio que criamos para o Facebook e o 
Instagram.

Uma parte essencial do processo de vendas no setor
imobiliário é a geração de leads de qualidade.

A publicidade nas mídias sociais é a maior
oportunidade da história da publicidade.
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Além disso, você pode ser
realmente específico sobre quem
você quer que veja o anúncio em
primeiro lugar.

E isso é importante porque
aumenta ainda mais suas chances
de sude sucesso, se você fizer da
maneira certa.



AQUI
ESTÃO OS
NÚMEROS

Investimos R$683,02 exibindo esse anúncio 
para pessoas que não conheciam a Renove 
Imóveis

Segmentamos para pessoas interessadas em 
imóveis de alto padrão e que provavelmente 
tem desejo em investir.

Total investido: R$683,02

Total de pessoas que se cadastraram: 275

Custo para fazer com que uma pessoa
segmentada deixasse o nome, email e
telefone dela para receber atendimento
do corretor: R$2,48!
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Agora
responda
a essa
pergunta:

Pagar para exibir anúncios em 
portais, outdoors ou até mesmo 
impulsionar postagens no 
Facebook e Instagram para um 
monte de pessoas que 
provavelmente não vão nem 
clicar no seu anúncio, ou…

1 
Criar um anúncio que gera leads 
para sua imobiliária por apenas 
R$2,48

2 
OBVIAMENTE,
É A SEGUNDA
RESPOSTA

Podemos alcançar
mais pessoas, com uma
melhor segmentação...
por muito pouco.



SEGUNDA
FASE

ENTENDIDO?
LEGAL!
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Primeiro, você usa opções de segmentação específicas para mostrar os 
anúncios apenas para pessoas que provavelmente já estão interessadas 
nos seus imóveis.

Segundo, os próprios anúncios devem ser totalmente chatos e horríveis 
para todos, EXCETO às pessoas que estão realmente interessadas no que 
você está vendendo.

IssoIsso é super importante, porque todo o objetivo da fase 1 é atrair um 
monte de pessoas que são qualificadas para investir nos imóveis que 
você quer vender...

É por isso que estou falando sobre como você deve fazer seus anúncios 
da primeira fase totalmente chatos para todos, exceto para as pessoas 
que são qualificadas. seus anúncios da primeira fase totalmente chatos 
para todos, exceto para as pessoas que são qualificadas.

2 2 2 Entrar em contato com aspessoas que se cadastraram
e converter em vendas

OK, vamos revisar os anúncios
da primeira fase:
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Todos os dias, estamos gerando CENTENAS de leads, exibindo 
anúncios como o que mostramos acima.

E como você pode ver, estamos fazendo isso por muito pouco!

Com o tempo, esse público fica muito grande.

E por causa disso, sua equipe de corretores vai sempre estar 
produzindo.

NaNa fase dois, estamos querendo converter esses leads em 
clientes.

Leads não valem nada se ninguém se relaciona com eles de 
maneira sistematizada, estratégica e repetida.

Por isso que sua equipe precisa ser VELOZ e PERSISTENTE A 
sua capacidade de converter um lead será diretamente 
impactada pela sua velocidade de contato.

VVocê tem 100 vezes mais chances de transformar um lead em 
uma conversão nos primeiros 5 minutos, do que depois de 30 
minutos.

Além disso, você pode aumentar a porcentagem de leads que 
respondem de 48% a 93% ao ligar 6 vezes, em vez de uma.



Portanto, para 
que você consiga
converter esses
leads em vendas,
sua equipe precisa
fazer três coisas:

1.
2.
3.

Coisas importantes para fazer isso dar certo 
para você: Prometemos manter esse guia 
bem resumido então não entraremos em 
muitos detalhes…

Ligar para o lead nos primeiros
15 minutos no máximo

Contatar o lead 6 vezes até
conseguir uma resposta

Usar um CRM para gerir melhor
os relacionamentos com os
clientes
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Mas você
precisa focar
em duas coisas
para isso
dar certo:

Essa parte é sobre os seus 
anúncios. Como você gera 
interesse no seu público.

Como são seus anúncios e 
basicamente...

IssoIsso é crítico, porque você pode 
realmente influenciar a maneira 
como alguém se sente a seu 
respeito antes mesmo.
de ver qualquer tipo de conversa 
sobre vendas.
E há uma fórmula para isso.

1 

Isso é (você adivinhou) a 
experiência da pessoa quando 
ela recebe atendimento. Isso não 
se limita apenas ao seu corretor, 
mas a todo o seu processo de 
vendas.

IssoIsso inclui seus e-mails, sua 
abordagem pelo WhatsApp, seu 
modelo geral de vendas, tudo.

Se essa parte não estiver 
alinhada, todo o trabalho que 
você fez para convencer alguém 
a se cadastrar foi desperdiçado.

GERAR UM
CADASTRO

APÓS O
CADASTRO

COMO VOCÊ POSICIONA
 SUA MARCA.
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Se você gostaria de saber
como implementar essa
estratégia, ficaremos felizes

em ajudar!



Muito obrigado por ler
esse guia e realmente
esperamos que
te ajude!

Luiz Teles,
CEO e Fundador
Evolucre

E em cerca de 15 minutos, vamos dar uma olhada no que você está 
fazendo, no que deseja realizar e dar as melhores dicas em termos do 

que você deveria fazer.

Fazemos isso apenas para imobiliárias e construtoras.

Não trabalhamos com nenhum outro tipo de negócio.

Nossa força está em maximizar o número de oportunidades
para imobiliárias e construtoras, rápido.

Se você quiser uma "demonstração" de como fazemos isso,
acesse EVOLUCRE.COM/CONSULTA e agende um horário!

Isso é gratuito, mas há um problema.
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www.evolucre.com


