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8 dicas para se tornar (o melhor) corretor de imóveis

No Brasil, é desejo comum realizar o sonho da casa própria. Mas 
a tarefa não é fácil, já que é um investimento muito alto e exige 
planejamento. Não basta apenas ter dinheiro para investir no bem, 
mas a pesquisa é passo fundamental no processo para encontrar 
o imóvel ideal. É neste momento que o seu trabalho se torna 
importante. Em um mercado tão próspero e bastante competitivo, 
um profissional qualificado vai fazer a diferença. Ter conhecimento 
do mercado e do que os seus clientes buscam e poder orientá-los 
durante a escolha do imóvel pode agilizar o fechamento do negócio. 
E é por isso que o ZAP Pro preparou oito dicas para você se tornar 
O MELHOR corretor de imóveis.

Introdução
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8 dicas para se tornar (o melhor) corretor de imóveis

Dica

É importante pensar se não 
vale a pena ingressar em um 
estágio, mesmo que ele não 
seja obrigatório.

um futuro próximo. Em alguns 
casos, o estágio é obrigatório, 
como no caso para quem opta 
por fazer o curso Técnico em 
Transações Imobiliárias à 
distância. No caso dos cursos 
presenciais, que não preveem 
a oferta de estágio obrigatório, 
o aluno fica dispensado. Mas é 
importante pensar que o estágio 
pode ser uma porta de entrada 
para o mercado e pode ser 
fundamental para aperfeiçoar os 
conhecimentos ainda durante o 
período de vigência do curso. 

 • Registro no Creci

Depois da conclusão de um dos 
cursos, deve-se ir no Creci, órgão 
que regulamenta a profissão, 
para dar entrada na carteira e no 
número de inscrição profissional. 
Este número é importante porque 
ele te identificará em todas as 
negociações imobiliárias. Na 
ocasião, será preciso pagar uma 
taxa. O Creci cobrará ainda uma 

taxa de anuidade para que você 
possa exercer a profissão de 
forma legal. Caso o profissional 
seja pego pela fiscalização 
atuando sem a documentação, 
poderá ser considerado um 
contraventor e responder a um 
processo. Os valores da
anuidade podem ser conferidos no 
site do Creci: www.creci.org.br

DICA
Diferente do que muitos 

pensam, não é qualquer um 
que pode se tornar um corretor 
de imóveis. Para exercer a 
profissão, regulamentada pela Lei 
Federal n 6.530/78, é preciso ter 
qualificação. Para começar, você 
precisa ter cursado pelo menos 
o ensino médio. É necessário 
ainda fazer um curso que permita 
conseguir a credencial. 

As opções de curso são: 

• Técnico em Transações 
Imobiliárias (TTI), que tem duração 
de seis meses à distância e de 18 
meses presencial. 
• Cursos superiores sequenciais 
e tecnológicos de Ciências 
Imobiliárias ou de Gestão de 
Negócios Imobiliários, que duram 
até dois anos. 
Preste atenção na hora de 

escolher o curso, já que ele deve 

ser aceito pelo Conselho Regional 
dos Corretores de Imóveis (Creci) 
para ter validade na hora de 
solicitar o registro.

1 - Passo a passo para se tornar 
um corretor

• Necessidade de estágio

Fazer um estágio nunca é 
demais. Este é um momento 
importante de aprendizado sobre 
o mercado que você vai atuar em 

http://www.creci.org.br 
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O mercado imobiliário é bastante 
competitivo e ganha destaque o 
corretor que tiver um diferencial. 
O trabalho de corretor de imóveis 
vai muito além de apresentar 
imóveis para clientes. Estar 
bem preparado pode abrir ainda 
mais o mercado de trabalho, já 
que você poderá oferecer um 
atendimento diferenciado, mostrar 
todas as possibilidades para os 
clientes, orientar com informações 
úteis e ganhar vantagem na 
hora de negociar. Ou seja, é 
de extrema importância buscar 

uma qualificação e estar sempre 
informado sobre os últimos 
acontecimentos do mercado para 
trilhar um caminho de sucesso.

• Busque conhecimentos

Para que você possa 
desempenhar de forma mais 
completa as suas funções, é 
preciso buscar conhecimento. 
Todo tipo de informação é 
bem-vinda. Você não precisa saber 
de todos os detalhes sobre temas 
diversos, até porque, existem 
outros profissionais para cuidar 
de cada área, mas ter uma noção 
básica de temas relacionados ao 
mercado imobiliário pode resultar 
em um diferencial. Um dos temas 
recorrentes durante a carreira 
de um corretor são os direitos 
imobiliários. Estudar o tema pode 
ajudar os clientes com as dúvidas 
iniciais, antes que eles procurem 
um advogado. 

2 - Esteja sempre atualizado

Busque todo tipo de conhecimento, 
ele só irá agregar valor ao trabalho 
realizado.

Dica

Ter uma noção também em 
decoração de ambiente pode 
ajudar na hora da negociação, 
afinal, você pode apresentar 
soluções básicas para espaços.

• Nunca é tarde para estudar

Nunca é tarde e também nunca 
é demais. Principalmente quando 
se trata de incrementar o currículo 
profissional. Se a ideia é ter um 
conhecimento mais profundo e 
específico, o ideal é investir em 
cursos de aprimoramento. Isso 
pode acontecer no ambiente 
universitário, seja em MBA, pós-
graduação, ou até mesmo em 

• Atenção ao noticiário

O mercado imobiliário é muito 
dinâmico e é fundamental ter 
conhecimento sobre as mudanças 
que ocorrem. Uma boa dica 
para estar sempre atualizado é 
acompanhar o que passa nos 
noticiários, seja na televisão, no 
rádio, nos jornais impressos e 
on-line. Por meio desses veículos, é 
possível saber sobre as mudanças 
nas formas de financiamentos, 
nas taxas de financiamentos dos 

Acompanhe a programação 
atualizada de cursos para 
corretores no site 
www.zappro.com.br.

Dica

palestras, seminários e outros 
eventos promovidos pelas 
entidades do setor.

http://www.zappro.com.br.
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8 dicas para se tornar (o melhor) corretor de imóveis

bancos, em como está o mercado, 
se aquecido ou mais recuado e 
tomar como base para forma de agir.

• Aprofunde-se sobre o imóvel

Esteja preparado para responder 
todas as dúvidas dos clientes. 
Um dos erros mais graves é não 
ter conhecimento suficiente sobre 
o imóvel que está disponível. Isso 
pode gerar uma insegurança no 
cliente e atrapalhar o processo de 
negociação. O próprio comprador 
costuma se munir de informações 
para usar como argumento. 

Dica
Antes de apresentar o imóvel, 
pegue todas as informações 
sobre ele. As questões básicas, 
ficam em torno de localização, 
detalhes da planta, opções de 
área de lazer e das regras de 
financiamento, como taxas e 
prazos.  

• Examine a concorrência

Analisar o próprio desempenho é 
importante e, para ajudar na tarefa 
e servir de parâmetro, você pode 
identificar como está o trabalho 
da concorrência. Velocidade de 
vendas dos demais profissionais 
e empresas do setor, a taxa de 
vacância (relação entre o volume 
de imóveis disponíveis e o volume 
total existente), percentual de vendas 
e locação são alguns dos pontos 
que podem ser analisados. Caso a 
concorrência esteja apresentando 
resultados melhores, é importante 
ainda ficar atento aos diferenciais 

que ela tem apresentado e buscar 
formas diferentes e mais eficazes 
de trabalhar. Mas é importante frisar 
que essa análise deve ser saudável 
e não competitiva para não gerar um 
desconforto no mercado de trabalho.
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8 dicas para se tornar (o melhor) corretor de imóveis

É inegável que a internet é, hoje 
em dia, um meio poderoso no 
mundo dos negócios e muitos 
profissionais precisam se adequar 
à essa nova realidade, inclusive 
você, corretor. No mercado 
imobiliário, a internet é uma 
ótima fonte de informação 
e um catálogo infindável de 
anúncios de imóveis. A internet 
facilita a vida de quem busca por 
um apartamento ou uma casa. 
Ali, estão todas as informações 
necessárias, além de fotos e assim 
o cliente já pode filtrar o que o 
interessa ou não.
Como as pessoas estão cada dia 

mais conectadas, com acesso à 
internet na palma da mão, vale a 
pena investir no mundo virtual, 
que está cheio de oportunidades 
e traz chances para o negócio ser 
fechado em menos tempo.

 • Anuncie on-line

Pensar em como as pessoas 
buscam imóveis na internet irá 
te ajudar a fazer anúncios mais 
eficazes e que tragam melhores 
resultados. 
Os portais imobiliários são 

plataformas bastante eficientes, 
principalmente porque sempre 
aparecem nas primeiras opções 
de busca no Google. Eles também 
reúnem milhares de ofertas em um 
só lugar e facilitam a vida de quem 
busca um imóvel, com todo tipo 
de opção e para todos os gostos. 

3 - Esteja sempre conectado Ainda assim, preste atenção para 
fazer um anúncio eficaz. Um dos 
primeiros pontos buscados é a 
localização, então não esqueça de 
cadastra-la. Utilize na descrição e 
no título os termos mais utilizados 
pelos seus clientes nas buscas, 
use muitas fotos e não deixe de 
preencher todos os campos das 
características do imóvel, como 
número de cômodos, banheiros, 
móveis embutidos e vagas de 
garagem. Também não deixe de 
citar a infraestrutura que cerca 
o imóvel, como proximidade do 
metrô e linhas de ônibus.

• Redes sociais como 
ferramentas

As redes sociais se tornaram 
uma nova e poderosa aliada para 
as empresas. Elas são capazes 
de estreitar o relacionamento 
entre uma empresa e o cliente. 
No caso do mercado imobiliário, 
estas podem ser ferramentas 
para aproximar as imobiliárias 
ou corretores dos clientes. Além 

disso, podem servir de canal 
para os anúncios, dinamizando a 
publicidade e dando mais alcance 
a ela. Ao utilizar o Facebook 
ou o Twitter, fique atento às 
interações dos possíveis clientes, 
busque responder as dúvidas e 
mensagens. O WhatsApp permite 
uma interação mais rápida e 
eficaz. Mas lembre-se de não 
deixar um cliente sem resposta. 
Com certeza, desta forma, a 
relação de confiança e segurança 
fica mais fortalecida. Já no 
Youtube, é possível criar um canal 
e explorar a divulgação de vídeos 
com detalhes dos imóveis ou dar 
dicas de compras, financiamento e 
decoração. 
Porém, fique atento para não se 
exceder e ganhar a antipatia dos 
clientes.

Use e abuse das redes 
sociais, mas dentro do limite 
do bom senso. 

Dica

https://www.facebook.com/ZapImoveisPro/
https://twitter.com/zapimoveispro
https://www.youtube.com/c/zapimoveispro
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8 dicas para se tornar (o melhor) corretor de imóveis

• Invista em equipamentos 
tecnológicos

Manter-se acessível ao cliente faz 
parte da profissão e, por isso, é 
importante que você esteja sempre 
conectado. Como os corretores 
trabalham boa parte do expediente 
fora do escritório, a necessidade 
de investir em equipamentos 
tecnológicos se torna essencial e 
não um gasto desnecessário. Ter 
um smartphone ou um tablet 
pode facilitar a sua vida, já que 
você poderá estar em contato com 
os clientes a qualquer hora e em 
qualquer lugar e dar respostas 
mais rápidas. Desta forma, você 
ainda pode receber e enviar 
e-mails, além de redigir notas 
e contratos. Não se esqueça, o 
cliente sempre busca o máximo 
de comodidade e agilidade para 
receber informações e fechar o 
negócio.
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8 dicas para se tornar (o melhor) corretor de imóveis

4 - Marketing pessoal a seu favor

Pequenas atitudes, mesmo que 
pareçam naturais no dia a dia, 
podem potencializar a sua carreira. 
Como é uma profissão que exige 
lidar diretamente com o cliente, o 
marketing pessoal pode ressaltar 
qualidades, aumentar a percepção 
sobre os diferenciais que o corretor 
apresenta em um mercado de 
trabalho tão competitivo e se tornar 
um aliado no fortalecimento da sua 
carreira. O marketing pessoal é 
uma ferramenta de promoção 
pessoal, usada para vender a 
imagem que a pessoa pretende 
passar para o próximo. Apesar 
de ser útil, principalmente no caso 
dos corretores, é preciso tomar 
cuidado para que o exagero nas 
estratégias de marketing pessoal 
acabe soando como prepotência. 
Afinal, é importante que a imagem 
que você quer passar para seus 
clientes seja um reflexo do que 
você realmente é. 

• Construa uma imagem de 
credibilidade

Você precisa ser uma pessoa 
que transmita confiança para o 
cliente. Isso, com certeza, irá 
ajudar a construir uma imagem 
de credibilidade. E essa é 
característica fundamental 
na relação entre corretor e o 
cliente, já que o imóvel é um 
bem que precisa de um grande 
investimento. A chave   do sucesso 
para alcançar a autoconfiança 
é saber se comunicar de forma 

eficaz, fazendo-se entender e 
também deixando espaço para o 
cliente falar. Também é importante 
ter bastante conhecimento, seja do 
imóvel em questão, do mercado 
imobiliário e de temas relacionados 
e que são levantados na hora de 
comprar um apartamento ou uma 
casa. 

Ter domínio sobre as 
informações pode ser uma 
grande arma contra a timidez 
e uma forma de passar 
segurança ao cliente.

Dica

• Cuide da aparência

Não é bobagem, não. Saber se 
vestir de forma adequada na 
hora de encontrar o cliente 
é algo fundamental. Afinal, 
essa será a primeira impressão 
que o cliente terá e estar bem 
apresentável pode passar mais 
credibilidade. Para não errar, 
invista em tons mais neutros, 

como preto, branco, azul e 
cinza. No caso das mulheres, 
decotes, roupas justas e curtas 
não é indicado. Outro ponto 
importante é a higiene pessoal. 
E não se esqueça de prezar pela 
conservação do carro. Qualquer 
detalhe pode jogar a favor do 
corretor na hora de causar uma 
boa impressão. 

http://www.zappro.com.br/aprenda-fazer-seu-marketing-pessoal-e-conquistar-seu-espaco/
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• Atenção ao cliente

Tratar o cliente da melhor maneira 
possível pode trazer resultados 
positivos. Para isso, é preciso 
pensar em todos os detalhes. No 
diálogo com o cliente, é importante 
agir de forma natural, mas isso 
não significa fazer uso de uma 
informalidade excessiva. Evite 
fazer piadas de mau gosto, usar 
palavrões e fique atento para 
não cometer erros grosseiros de 
português. É importante manter 
sempre um discurso profissional. 

• Troque experiências

Todo tipo de conhecimento 
é bom para incrementar o 
currículo. Porém, participar de 
encontros, palestras e outros 
eventos relacionados ao setor 
imobiliário pode ir além disso, 
já que é uma boa oportunidade 
também para trocar experiências 
com especialistas e colegas da 
profissão. Assim, você também 
se faz mais visto e lembrado, 
o que pode resultar em mais 
oportunidades de negócios. 
 

Entregue ao cliente uma 
experiência de compra 
satisfatória e a satisfação 
dele se voltará ao seu 
trabalho, já que, desta forma, 
ele poderá fazer indicações 
futuras e gerar novos 
contatos.

Dica
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5 - Cuidado com as atitudes
A compra do imóvel é um 

momento de sonho e realização. 
Além de tudo, é um momento que 
exige muita atenção por parte 
do cliente porque se trata de um 
investimento alto. Para fechar o 
negócio, o cliente precisa se sentir 
seguro e confortável. O seu papel, 
neste momento, é ajudar e facilitar 
a vida do cliente. Algumas atitudes 
indevidas do profissional podem 
acabar atrapalhando o andamento 
do negócio. 

• Conquiste a confiança

Passar as informações 
corretas é o primeiro passo 
para conquistar a confiança do 
cliente. Se o profissional não tem 
as informações completas, dar 
respostas vagas ou omitir uma 
informação importante dá margem 
para o insucesso do negócio. Se 
a resposta não estiver na ponta 
da língua, melhor ser honesto, 
justificar-se e dar um retorno da 
resposta assim que estiver com a 
informação correta. Mentir nunca 
é o melhor caminho, pode ter 
certeza.

• Não seja inconveniente

Estar pronto para responder a 
todas as perguntas dos clientes 
é um ponto fundamental. Mas 
cuidado para não exagerar 
no contato com o cliente e se 
tornar um corretor cansativo e 
desagradável.

Todo cuidado é pouco para 
não se tornar um corretor 
chato. Preste atenção para 
evitar que uma visita se torne 
algo cansativo e frustrante 
e, ao contrário, conquiste a 
confiança do cliente.

Dica

Importante: A insistência pode 
sufocar o possível comprador e 
afugentá-lo. O papel do corretor 
é sempre ajudar o cliente, 
mas com cuidado para não se 
tornar inconveniente. Para isso, 
é importante não confundir 
atenção com inconveniência. 
Não pressione o cliente sobre um 
retorno de determinado imóvel. 

• Metas do corretor

Lembre-se sempre que as metas 
estipuladas são do corretor e 
não do cliente. Portanto, não 
as transfira para o possível 
comprador. Isso significa não 
pressionar. Esperar que o cliente 
chegue em sua zona de conforto 
e, assim, ficar pronto para fechar o 
negócio é de extrema importância. 
Desta forma, evite uma abordagem 
abusiva por conta de suas metas.

Não entre em contato o tempo 
todo, tenha consciência de que 
se o cliente precisar de alguma 
informação, ele vai entrar em 
contato.

Dica

Paciência é o segredo do 
sucesso. As metas são 
importantes, mas o bom 
relacionamento com o cliente 
pode determinar a compra. Fale 
o essencial!

Dica

Falar demais pode acabar 
cansando o cliente. É preciso 
dar espaço para que o possível 
comprador participe do diálogo.
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É seu papel entender o cliente e 
o que ele está buscando para ter 
mais sucesso nas negociações. 
Ouvir o que ele deseja, estar 
sempre atento aos detalhes e 
ter muita paciência são atitudes 
que precisam estar presentes 
no dia a dia do profissional. 
Qualquer detalhe pode aproximar 
mais o cliente do imóvel desejado 
e, prestando atenção, você pode 
oferecer produtos mais próximos 
do gosto e necessidade do 
possível comprador. Portanto, 
estude e dê mais atenção ao 
que o cliente procura e isso pode 
encurtar o caminho entre o sonho 
e a realização do desejo de ter 
uma casa própria.

• Esteja sempre disponível

O cliente pode ter dúvidas 
simples, questionar coisas lógicas 
e até mesmo não gostar dos 
imóveis disponíveis, até porque ele 

não é um especialista em imóveis. 
Mesmo assim, é fundamental 
manter sempre a paciência. Afinal, 
isso faz parte da profissão. É 
preciso entender que a compra de 
um imóvel é um investimento alto 
e muitas vezes o cliente acaba 
demorando para tomar a decisão 
final. Mas, de toda forma, mesmo 
não sendo um especialista, o 
cliente sabe o que busca e o que 
cabe no seu orçamento.
 

• Separe por interesses

Estudar o cliente e entender o 
que ele busca pode ajudar na hora 
de organizar a carta de clientes 
e facilitar na hora de mostrar os 
imóveis disponíveis. Valorize a 
singularidade de cada cliente 
e não repita clichês e roteiros 
pré-determinados. 

6 - Dê total atenção ao cliente
É fundamental entender que 
cada cliente busca algo de 
acordo com seus interesses 
e fazer as perguntas certas 
pode facilitar o caminho. 
Esse entendimento vai ajudar 
a vida do cliente, que vai 
precisar procurar menos e 
não perder tanto tempo com 
imóveis que não estão dentro 
dos seus interesses.

Dica

• Entenda o perfil

Cada cliente busca um imóvel 
que atenda ao seu perfil e 
suas necessidades. Se for um 
casal, por exemplo, entender 
se eles buscam um imóvel com 
mais cômodos. Se for para uma 
pessoa morar sozinha, um imóvel 
grande provavelmente não vai 
interessar. Procurar saber quantos 

carros a família tem e avaliar 
se a quantidade de vagas de 
garagem é importante. Ou se não 
tem carro, analisar a importância 
de ter parada de ônibus e metrô 
por perto. Homens e mulheres 
também procuram características 
diferentes. Elas normalmente estão 
mais atentas aos espaços dos 
cômodos. Ou seja, você precisa 
estar atento às reais necessidades 
dos clientes e oferecer imóveis 
dentro do que eles buscam.
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 Não pense que o seu trabalho 
se encerra quando o negócio 
é fechado. Existem muitos 
cuidados a serem tomados na 
fase final. E são esses detalhes 
que podem garantir que ambas 
as partes fiquem mais seguras 
na compra e venda e também 
podem ser capazes de manter a 
boa relação do profissional com o 
cliente após a venda. Por mais que 
possa parecer pouco importante, 
é fundamental que você, corretor, 
tenha consciência que este 

momento é crucial para fidelizar 
o cliente, que poderá indicar te 
indicar para novos negócios.

• Verifique a documentação

Avalie se toda a documentação 
está em ordem para que o negócio 
seja fechado sem problemas legais 
à comercialização do imóvel. Se 
houver qualquer empecilho e o 
cliente descobrir antes de assinar 
o contrato, ele irá pensar duas 
vezes antes de dar sequência ao 
negócio. E se ele souber depois de 
adquirir o imóvel, com certeza vai 
se sentir frustrado e avaliar mal o 
seu trabalho. E uma má reputação 
não é um bom negócio em um 
mercado tão competitivo quanto o 
dos corretores de imóveis.
 
• Remuneração justa

De acordo com o Conselho 
Regional de Corretores de Imóveis 

7 - O trabalho continua após 
fechar negócio

de São Paulo (Creci-SP), o corretor 
não pode ganhar comissões 
que não estejam de acordo com 
o estipulado pelo órgão. No caso 
de uma transação que envolva 
um imóvel urbano, o ganho do 
corretor pode variar de 6% a 
8% do valor da venda. Mais 
detalhes desta tabela podem ser 
encontrados no site do Creci: 
www.creci.org.br. 

• Dê feedback

Mesmo depois de fechar o 
negócio, ressalte para o cliente 
os benefícios do imóvel que ele 
adquiriu e como isso poderá 
atender às suas necessidades. 
Contudo, seja cauteloso e realista 
no discurso. Também entre 
em contato com o cliente por 
telefone ou por e-mail para saber 
se ele ainda tem alguma dúvida 
sobre o negócio. Depois que a 
documentação estiver assinada, 
pesquise a satisfação quanto 
ao seu atendimento. Mesmo 
que algum ponto não seja bem 

avaliado, será importante para 
o profissional aprender e fazer 
diferente com o próximo cliente. 
Ter atitudes proativas podem trazer 
mais segurança e garantir que 
o cliente te indique para novos 
negócios. 

http://www.creci.org.br
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8 - Siga as normas e a legislação

Para exercer a profissão, é preciso 
conhecer todas as regras. Além da 
Lei 6.530/78, citada no primeiro item, 
ainda existem outros parâmetros a 
serem seguidos. Atenção ao código 
de ética para o exercício da profissão 
e também esteja sempre atento à 
tabela de remuneração. Ter esses 
conhecimentos podem ajudar no seu 
dia a dia, ofereça um serviço completo 
e qualificado.

Confira alguns sites onde é 
possível acessar a legislação 
e outros documentos 
essenciais.

Dica

- Lei Federal n° 6.530/78, que 
regulamenta a profissão de corretor de 
imóveis e disciplina o funcionamento 
de seus órgãos de fiscalização: 
http://goo.gl/4nfkAg

- Código de Ética:
 http://goo.gl/rtAM4E

- Tabela de remuneração, que estipula 
as comissões sobre as vendas: 
http://goo.gl/8QVYXO

- Contrato padrão, que formaliza 
as obrigações do corretor e seu 
contratante, como a exclusividade da 
venda do imóvel. (Resolução Cofeci nº 
5/78): http://goo.gl/eqhVlE

http://goo.gl/4nfkAg
http://goo.gl/rtAM4E
http://goo.gl/8QVYXO
http://goo.gl/eqhVlE

