
Você sabe que o uso da tecnologia é uma tendência irreversível
em vários setores, entre eles, o imobiliário. Veja o que deve

mudar a forma de comprar ou alugar imóveis e descubra se a sua
imobiliária, construtora ou escritório de arquitetura estão

preparados para esta nova realidade.

APLICATIVOS DE 
LANÇAMENTOS 

DE IMÓVEIS
Aplicativos focados na venda de

imóveis de um mesmo condomínio,

com fotos, vídeos, dicas de coração,

enfim, um guia definitivo sobre o

imóvel

Quem já alugou ou comprou imóveis

sabe o quanto é desgastante ir atrás de

todas as assinaturas. Agora, a partir da

criptografia vinculada a um certificado

digital, essa solução tecnológica

permite que se produza um contrato

eletrônico de integridade e

autenticidade preservadas

ASSINATURA 
DIGITAL

CASA 
INTELIGENTE

Seja para vender um imóvel ou um

projeto de arquitetura, o ideal é

entender exatamente o que o seu

cliente quer e se comunicar com ele

de forma segmentada. Quando bem

feitas, as ações de marketing digital

permitem essa abordagem precisa

MARKETING 
DIGITAL

Fazer o seu cliente se sentir dentro

de imóvel, ao alcance de poucos

cliques, garante maior engajamento

e maior probabilidade de

fechamento do negócio. A

plataforma House Viewer 360 

proporciona essa imersão de forma

eficiente e a um custo baixo 

TOUR 
VIRTUAL 

MAIS 
MENSAGENS

Com o avanço das redes sociais, a

conversa por telefone está sendo

substituída por mensagens objetivas,

que precisam ser respondidas

rapidamente. O envio de links para o

cliente ver mais detalhes do imóvel ou

para visitá-lo virtualmente, de forma

interativa, também é fundamental

EXPERIÊNCIA DO CLIENTE
Seja para comprar ou alugar, todas essas tendências tecnológicas

apontam para o mesmo horizonte: a melhor experiência do cliente e o

aumento da sua comodidade. Para isso, é preciso usar bem as

tecnologias, mas sem se esquecer do capital humano. A tecnologia

ajuda, mas não substitui um profissional bem informado e focado em

atender às necessidades do seu cliente

 7 TENDÊNCIAS DE 
TECNOLOGIA PARA O 
SETOR IMOBILIÁRIO

A  automação residencial é outra

tendência que veio para ficar.

Dispositivos que proporcionam

economia de água ou energia, além de

sistemas que integram soluções de

segurança vão se tornar exigências de

mercado 


