
ESTRATÉGIA
ENXUTA

UMA EXPLOSÃO DE VENDAS



OBJETIVO:

Captação de Leads (Contatos de Possíveis

Compradores) com criação de “lista de espera”

(intenção de compra) do imóvel e, assim, fazer

uma VENDA posterior



RESULTADO REAL 01)
Lançamento Enxuto: Loteamento

Valor de Venda: R$80 mil

Investimento em tráfego online: R$3.402,43



TRÁFEGO PARA:
VISUALIZAÇÃO DE PÁGINA (Site na internet aonde tinha

cadastro), GERAÇÃO DE CADASTROS e CONVERSA NO

WHATSAPP (Corretor etc).



POPULAÇÃO TOTAL
DA CIDADE: 

POUCO MAIS DE 50 MIL PESSOAS



Público alcançado
pelas campanhas: 

Pouco mais de 38 mil.



CADASTROS GERADOS:

Pouco mais de mil.

SITUAÇÃO DE VENDA

No meio da pandemia.

DIAS DE VENDAS
Menos de 5 dias.



FATURAMENTO

Quase 10 milhões.



P.S.:
Além do tráfego investiu uns R$10.000,00

em mídia local (como rádio, faixas de rua).



TECNOLOGIA ATUAL
UM COMPUTADOR

TECNOLOGIA ANTES
PANFLETOS

TV

RÁDIO

FAIXAS

CARTAZES

PLACAS

STANDS GIGANTESCOS



RESULTADO REAL 02)

Tráfego em Google e Face Ads.



METODOLOGIA

VÍDEOS, FOTOS E REDE DE PESQUISA

GOOGLE

INVESTIMENTO

Quase 7 mil reais.

PREÇO DE VENDA

R$ 80.000,00

VENDAS

12 unidades.



137X
DE RETORNO SOB O VALOR INVESTIDO
EM PROPAGANDA

TOTAL RECEBIDO:
R$ 960.000,00



Continua no próximo
documento...
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RESULTADOS COM A 
ESTRATÉGIA ENXUTA 

DE VENDAS
IMOBILIÁRIAS 



Objetivo:  Captação de Leads 

(Contatos de Possíveis Compradores) com criação de 
“lista de espera” (intenção de compra) do imóvel e, 
assim, fazer uma VENDA posterior.

Resultados Reais de pessoas que utilizaram esta estratégia:

RESULTADO 1

Lançamento Enxuto: Loteamento 

Valor de Venda: R$80 mil
Investimento em tráfego online: R$3.402,43

Tráfego para: VISUALIZAÇÃO DE PÁGINA (Site na internet 
aonde tinha cadastro),
GERAÇÃO DE CADASTROS e CONVERSA NO WHATSAPP 
(Corretor etc).

População total da cidade: Pouco mais de 50 mil pessoas
Público alcançado pelas campanhas: Pouco mais de 38mil

Cadastros gerados: Pouco mais de mil.
Abriu as vendas no meio da pandemia.

Dias de vendas: Menos de 5 dias.
Número de vendas: Quase 130 (100% da 1ª fase)
Faturamento: Quase 10 milhões.

Ps: Além do tráfego investiu uns R$10.000,00 em mídia 
local (como rádio, faixas de rua).



RESULTADO 2

Tráfego em Google e Face Ads.
VÍDEOS, FOTOS E REDE DE PESQUISA GOOGLE

Investimento: Quase 7 mil reais.
Vendas: 12

Preço de Venda: 80.000,00 = 12 * 80.0000 = R$ 
960.000,00

Estratégia Revelada:

Metodologia serve tanto pra venda direta 
quanto pra lista de espera.

Ou seja: facilita muito a agilidade da capi-
talização... E não gera nenhum vínculo a 
não ser um CADASTRO. O que interessa é o 
que você fará depois de captar o contato!
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Há pessoas chamadas GESTORES DE 
TRÁFEGO (e agências especializadas em 
marketing digital) que coordenam esta 
parte de “tráfego” na internet. 

Ou seja: Pagar publicidade. Você pode pa-
gar a eles por serviço ou por % final das 
vendas (nunca pague mais de 2 a 3%). Eles 
vão pegar o público certo, ideal, que você 
quer pra o seu negócio. Certifique-se de 
que esteja anunciando LOCALMENTE. Cer-
tifique-se também de que eles tem algum 
portfólio. Caso não tenham feito nada para 
produtos físicos/imóveis/loteamentos, não 
se preocupe, a estratégia se assemelha 
muito a dos Lançamentos no Marketing 
Digital. Pergunte se eles já trabalharam 
com “Captação de Lead”/”Lançamentos” e 
diga que você quer criar uma lista de espe-
ra para um lançamento imobiliário. Geral-
mente eles já trabalharam com isto.
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Crie um site/formulário como LISTA DE ES-
PERA para venda das unidades. É bom que 
tenha informações do imóvel lá. A pessoa 
se cadastra lá, coloca o e-mail, telefone etc. 
Este site/formulário redireciona para uma 
Página de Obrigado. É bom ter um botão/
contato de whatsapp nesta página pós-ca-
dastro se você já estiver em período de ca-
pitalização/vendas.

2

2.1
Se você estiver em período de capitaliza-
ção, cogite não disponibilizar
todas as unidades. Disponibilize até 50% ou 
o tanto necessário para viabilizar algum
fluxo de caixa. Isto depende bastante. 
Lembre-se do que foi falado na Imersão 
CPV 2.0: Nem sempre vender todas as uni-
dades de uma vez é o melhor. 
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Faça “Criativos” (imagens publicitárias, víde-
os, etc). Pode ser uma planta 3D do imóvel, 
um vídeo 3D ou de maquete, uma planta bai-
xa, etc com uma “chamada pra ação”.  Muitos 
Gestores de Tráfego e agências já fazem isto... 
Designers, social media, copywriters (Redação 
Publicitária) podem te ajudar neste processo. 
Onde você pode encontrar estes profissionais? 
Depende. Hoje sites como Workana disponibi-
lizam isto, ou em “Marketplaces” (áreas de tra-
balho), uma busca no Google, grupos de face-
book etc.

Faça campanha no Facebook, Instagram e 
Google (Rede de Pesquisa e Google
ADS). Pode ser “local”, somente para a cida-
de (ou imediações dos imóveis, um raio
de “tantos” quilômetros do local)... Direcio-
nando pra a página de cadastro/formulário
de interesse! (Lista de Espera) O seu Gestor 
de Tráfego tem de saber fazer isso. 
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Quando quiser, mande e-mail ou ligue 
pra eles (os cadastrados na sua Lista de 
Espera). Uma equipe de atendimento 
e/ou corretores podem te auxiliar com 
estes contatos previamente captados. 
Também serve chamar no Whatsapp, 
na hora da venda. Lembre-se sempre de 
criar o ambiente de venda ideal: Mostrar 
a oportunidade e/ou oferta incrível que 
está sendo mostrada + Escassez (“pou-
cas unidades”/”somente X apartamen-
tos”/”tantos apartamentos já foram ven-
didos”). É bom ter uma equipe treinada 
para este atendimento. Se você chegou 
até aqui, certamente deverá saber isso 
ou no mínimo ter um corretor para isto.
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Esteja pronto para vender e lucrar. Esta lis-
ta pode ser reaproveitada na medida em 
que a construção, a incorporação, avança. 
Se você tem 1000 contatos e vendeu 10 
apartamentos (de 20), ainda lhe sobraram 
990 pessoas. Mantenha as informações da 
lista atualizada. Anote quem está em dúvi-
da, quem já fechou, quem está verificando 
condição de pagamento, etc.

Lucre e faça bom proveito. Estamos no 
melhor momento da história para isto.

    Estas estratégias não são “engessadas”. 

Fique à vontade para flexibilizar, conversar com 
sua equipe de marketing/gestor de tráfego.




