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Manual de Leads 
Imobiliários Perpétuos
ESTRATÉGIAS DE MARKETING DIGITAL PARA  

CAPTAR MAIS CLIENTES
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Como gerar leads 
para imóveis?

1

Preparando-se
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Introdução
Diante do cenário mundial, muitas

empresas tiveram que se adaptar as 

novas tecnologias.

O mercado imobiliário foi um dos 

segmentos afetados pelo COVID-19. 

Embora não seja possível manter

contato próximo com os clients, é 

possível gerar uma base de leads 

quentes, para que você possa

trabalhar logo que as atividades

retornarem.
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Enquanto muitos corretores e 

imobiliárias estão parados, você

poderá criar estratégias para captar

potenciais clientes, estabelecer uma

relacionamento durante este período, 

e muito em breve, fechar muitas

vendas.

O objetivo deste ebook é apresentar

algumas oportunidades que estão

sendo pouco exploradas, e que você é 

uma das poucas pessoas que terá

acesso a este conteúdo em primeira

mão. Aproveite!
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Primeiro é preciso esclarecer a diferença entre Lead e Cliente. Lead é um cliente em 

potencial, ou seja, ele ainda não concluiu a compra, mas já tem contato com a sua 

empresa.

Cliente é a pessoa que concluiu uma compra, que é o objetivo do time de marketing, 

converter o maior número de leads possível.

Mas como entender o que meus leads desejam?

É preciso compreender os diferentes estágios em que a pessoa percorre, até chegar 

no fundo do funil.

Você corretor, certamente já ouviu dezenas de objeções e dúvidas sobre os seus 

produtos ou serviços.

Então vamos pensar em uma pessoa no topo do funil, ou seja, que ainda não sabe 

muito bem o que deseja, e que precisa ser educada sobre a compra.

No topo é comum serem pessoas que não sabem a diferença de um apartamento 

para uma kitnet, quais são os benefícios de comprar um apartamento ao invés de 

uma casa, entre outras.

O seu papel neste momento, é ser a pessoa que servirá como um guia para este 

futuro comprador. É mais uma etapa consultiva, do que uma negociação de venda.

O próximo estágio é o meio do funil, onde o Lead já sabe o que deseja, mas ainda

tem dúvidas sobre as opções existentes. Seu trabalho será ajudá-lo à enxergar qual

opção atende as suas necessidades.

No fundo do funil, este lead já está pronto para realizar a compra, porém ele quer 

eliminar todas as possibilidades de problemas e encontrar a opção mais vantajosa.

Aqui o nome da marca e o relacionamento nas etapas anteriores, possui um grande 

impacto nas decisões. Por isso é preciso pensar de forma sistemática.

Entendendo os Leads

Manual de Leads Imobiliários Perpétuos



6

Um sistema de geração de leads bem-sucedido usa o marketing de entrada e saída 

para atrair clientes em potencial e convertê-los em leads antes de se tornarem 

clientes.

Não importa de que maneira você esteja gerando leads, é importante adaptar suas 

atividades a cada cliente em potencial à medida que progridem nas três etapas 

principais da jornada do cliente:

Entendendo os Leads
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•O estágio de conscientização (parte superior do funil) - é quando o possível 

cliente sabe que tem um problema, mas não sabe como resolvê-lo.

•O estágio de avaliação (meio do funil) - é quando o possível cliente está ciente 

de que você existe e tem uma solução para o problema dele, mas está 

considerando suas opções.

O estágio de conversão (parte inferior do funil) - é quando o cliente em potencial 

está quase pronto para comprar sua solução, mas pode ter algumas perguntas 
finais.
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Como gerar “leads imobiliários”? 
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Como você gera seus leads imobiliários? 

Você ainda está batendo nas portas ou adotou a tecnologia moderna?

Tradicionalmente, os agentes imobiliários preferiam sair para o bairro, bater nas 

portas e se apresentar a clientes em potencial. Ou comprando listas de contatos, 

atendendo o telefone e ligando para o telefone.

Embora não haja nada de errado com os métodos tradicionais de marketing de 

saída, há muito mais maneiras de obter leads na era digital.

Os agentes imobiliários podem usar mecanismos de pesquisa , mídia social , blogs, 

vídeos e outros canais on-line para atrair, envolver e nutrir leads.

Neste artigo, você descobrirá 19 maneiras de gerar leads para seus negócios e 

atrair mais clientes.



8

Como gerar “leads imobiliários”? 
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Dependendo da sua atividade de marketing, você capturará leads de várias 

maneiras. Por exemplo, as pessoas podem preencher formulários impressos em 

eventos como casas abertas , ou podem preencher um formulário on-line para 

solicitar mais informações sobre seus serviços ou uma propriedade específica.

Qualquer que seja a situação, é importante consolidar todos esses leads em um 

sistema onde você pode acompanhar o progresso. Use uma ferramenta de CRM 

(Customer Relationship Management ) imobiliária para gerenciar e acompanhar os 

leads em um só lugar.

Existem inúmeras formas para realizar a captação de Leads, seja através de emails, 

páginas de vendas, estratégias de SEO, anúncios pagos no Facebook, Google, funil 

de vendas no instagram, entre outras.

Neste primeiro momento, iremos apresentar a estratégia de SEO Local, combinada 

com uma página de vendas, para que você comece a capturar leads mais quentes 

para as suas vendas.
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Como gerar “leads imobiliários”? 
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Utilizando SEO local

Hoje, 44% dos compradores de imóveis iniciam sua pesquisa on-line e 95% usam a 

Internet em algum momento da jornada de compra.

Portanto, é fundamental que seu site esteja bem posicionado no Google quando as 

pessoas estiverem procurando por imóveis ou consultores que possam ajudá-las a 

comprar, vender ou alugar uma propriedade. Este tipo de otimização é conhecida 

como SEO Local.

Especificamente, otimizar seu site e a página do Google Meu Negócio para 

aparecerem nas buscas no Google Maps, quando as pessoas estiverem 

pesquisando pelas palavras que você escolheu.

Quanto mais próximo da primeira posição você estiver, em maisbuscas locais você 

irá aparecer, gerarando mais tráfego para sua página, telefonemas e visitas ao site 

para sua empresa.

Você pode mesclar está dica de captação e retenção de leads para imóveis, para 

começar a planejar as suas primeiras vendas.
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O que é SEO local?

SEO local consiste em estratégias de otimização para buscadores com o objetivo de 

mostrar a sua marca quando os usuários pesquisam na sua área de atuação. 

Diferente do SEO geral, ele leva em conta a localização geográfica do usuário.

Para o Google, os micro-momentos são muito importantes, e até mesmo as buscas 

por imagens sofrem alterações. Esta técnica de otimização não serve apenas para o 

seu e-commerce, mas também para a sua página do Google Meu Negócio.

Segundo o Google, as buscas no celular por “aberto perto de mim” + “perto de mim 

hoje” cresceram 900% nos últimos 2 anos. Porém, às buscas não se resumem 

apenas a locais, mas também a produtos e serviços.

O Google Trends, é a ferramenta que mostra as tendências das buscas, e você 

pode procurar por termos relacionados ao seu segmento.

Se buscarmos pelo termo “alugar apartamento” em todo território brasileiro, no dia 

20 de maio de 2020, teremos o seguinte gráfico:

https://www.thinkwithgoogle.com/consumer-insights/near-me-searches/
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Nos gráficos abaixo, podemos ver o aumento das buscas por estado, e isso pode ajudar

na sua estratégia, para entender as inteções dos usuários e onde você pode focar seus

esforços.
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Como saber o volume das buscas?
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Para quem está acostumado a realizar anúncios no Google Ads(antigo Adwords), 

conhece o termo CPC ou Custo Por Clique. Isso significa que cada pessoa que clicar no 

seu anúncio, o Google irá descontar um determinado valor da sua conta.

Normalmente quanto mais caro for o CPC da palavra, maior é a disputa tanto na busca

orgânica quanto na paga. O SURFER é uma extensão para o Google Chrome que 

mostra o volume das buscas, que representam a quantidade de pesquisas realizadas

por mês, além do valor para comprá-la.

Na imagem ao lado podemos ver a quantidade de buscas pela palavra “aluguel no 

centro de SP”, que é 110. Ao lado, vemos o valor de R$0,33.

Já na coluna de “Keyword ideas” Podemos ver outros termos que estão

relacionadas a busca principal, e que poderá nos dar ideias de outras palavras-

chaves.
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Como saber o volume das buscas?
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Com estas informações, o consultor deve montar uma planilha com os termos 

desejados, assim poderá criar uma estratégia mais assertiva.

O Keyword Planner(https://ads.google.com/intl/pt-BR_br/home/tools/keyword-planner/) é 

a ferramenta official do Google, porém aumenta a confiabilidade dos dados, conforme 

você investe na ferramenta.

Para quem trabalha com conteúdo, este tipo de ferramenta é muito valiosa. Pois através 

do custo, Podemos identificar quais palavras possuem menor concorrência mas alto 

poder de conversão.

Para essas palavras damos o nome de long tail ou cauda longa.

Palavras-chaves com mais de um termo ou que estejam próximo do fundo do funil, 

fazem parte deste grupo.

https://ads.google.com/intl/pt-BR_br/home/tools/keyword-planner/
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Esta é a grande pergunta que queremos responder, como transformar todo este

conhecimento em comissões.

Primeiro é preciso entender que você corretor, já está à frente de outros profissionais, 

afinal já escutou milhares de objeções de seus clientes. E é neste momento que poderá

utilizar estas informações à seu favor.

Vamos utilizar o exemplo anterior, e vamos focar na pessoa que possui um imóvel e 

deseja alugá-lo.

Então que tipo de perguntas esta pessoa irá fazer? Como alugar apartamento, onde

anunciar o apartamento e quanto cobrar de aluguel.

Usando nosso método de avaliação de volume de busca, vamos escolher a palavra

“quanto cobrar de aluguel”.

Podemos ver algumas empresas oferecendo algumas informações em troca do 

preenchimento de um formulário.

Vamos analisar o exemplo abaixo da empresa 5º andar:

Como saber o volume das buscas?

Manual de Leads Imobiliários Perpétuos
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Como gerar leads com estas
informações?
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Você corretor conhece o valor aproximado de cada região, e este tipo de informação

é de grande valor para as pessoas que desejam alugar um imóvel.

Então depois de criar uma página de captura como a do 5º andar, deixe o 

preenchimento do telefone e email como obrigatório,

Essa página irá gerar uma série de leads quentes para o seu funil, e você pdoerá

automatizar todo o processo para aumentar a sua taxa de conversão.

Existem muitas ferramentas para criar este tipo de página, WordPress, Mailchimp, 

Dinamize, Rdstation, Google Sites, entre outros.

Na criação da landing page há alguns cuidados que precisa tomar, como criar uma

boa headline, clareza nas informações, uma página de obrigado, ser responsive, 

rápido, etc.

Quando a pessoa preenche o formulário, há diversas automatizações que podem

ser feitas, como: Enviar os leads mais quentes direto para o seu WhatsApp, CRM ou

para o seu funil de vendas.

Também é possível colocar sua landing page como página de destino dos seus

anúncios no Facebook ou Google Ads, aumentando a qualidade dos leads 

capturados.

Se você se posiciona como um especialista na área de imóveis, também é possível

colocá-la direto nos seus stories, e direcionar sua audiência direto para a página ou

utilizar tráfego pago no Instagram, principalmente de pessoas que seguem a página

dos concorrentes.

Há pelo menos outras 15 maneiras de gerar leads qualificados, sem ter que 

depender de imobiliárias.
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O objetivo é criar um manual completo, demonstrando o passo a passo de 

cada etapa, para que você criar as suas estratégias de captura de leads, e 

aumentar as suas vendas.

Se você quer entrar na lista de espera de “Manual de Leads Imobiliários 

Perpétuos”, clique no botão abaixo, que nós lhe avisaremos quando o 

manual for lançado.

QUERO MEU EBOOK

Quero a versão completa

https://bit.ly/ebook-imob


2

Rosangela de Jesus Kotviski graduada em 
Gestão Comercial E-commerce, curso de Gestão 
Empreendedorismo e Coaching profissional ICC, 
trabalha com corretores de Imóveis ha 14 anos 
com curso de TTI para corretores. experiencia 
em Treinamentos de Vendas e Midias Sociais.

AUTORES

ROSANGELA KOTVISKI
Consultora de Vendas da escola Exitum

/williammfonseca

Atua no mercado de Marketing Digital desde 
2014, atendendo empresas da China, Espanha, 
Portugal, Israel e Estados Unidos.

WILLIAM MENDES
Consultor de Marketing

@kotviskitreinamentos


