
INSTAGRAM
MAGNÉTICO

Para corretores 
de imóveis



ter um Instagram acima da média
e preparado para educar sua audiência
é importante que você entenda que
precisará de disciplina, dedicação
e estratégia.

O Instagram é a rede social mais autêntica que existe.

Para ter sucesso, você precisa aprender a criar conteúdos

valiosos de forma que você entenda a aplicação do 

marketing de conteúdo.

SE VOCÊ DESEJA

O QUE VOCÊ
PRECISA SABER
SOBRE O INSTAGRAM?



O mercado imobiliário está repleto de segmentações 
para os Corretores de Imóveis trabalharem e dentro 
delas, algumas segmentações que provavelmente 
você já está atuando.

1SEGMENTANDO
O SEU PERFIL

IMÓVEIS NA PLANTA (Econômicos)

IMÓVEIS NA PLANTA (Alto Padrão)

IMÓVEIS PRONTOS (Econômicos)

IMÓVEIS PRONTOS (Alto Padrão)

LOTEAMENTOS E TERRENOS

ÁREAS URBANAS E RURAIS

A partir do momento em que você encontrou a 
sua segmentação/nicho (sua paixão) você vai 
traçar qual é a persona do seu cliente PCI (perfil 
de cliente ideal). E bora usar como exemplo a 
segmentação de Imóveis Prontos de Alto Padrão

MARKETING DE CONTEÚDO
PARA CORRETORES DE IMÓVEIS



ENCONTRE SEU
PCI (perfil de cliente ideal) 2

Ao desenvolver sua marca você precisa encontrar seu 
PCI (Perfil de Cliente Ideal). 
Você pode fazer isso respondendo as perguntas abaixo:

Qual é o segmento do 
mercado imobiliário 

que você mais se 
familiariza?

Sua rede de network 
pode te ajudar a 

captar imóveis de 
quais segmentos?

A maioria dos imóveis 
da imobiliária que 

você está associado é 
do nicho que você 
deseja trabalhar? 

MARKETING DE CONTEÚDO
PARA CORRETORES DE IMÓVEIS

A. B. C. 

Respondendo essas perguntas, você terá o nicho que você vai focar 
seus conteúdos e, a partir disso, você vai gerar uma audiência.

Na próxima página, você vai aprender a dominar sua audiência e influenciar.



CONCEITO
Esse tipo de conteúdo é algo que você dará gratuitamente 
para a sua audiência e como retribuição, você terá um 
aumento significativo na interação dessas pessoas na sua 
rede social.

Deseja uma mentoria personalizada para eu 
ajudar você a se destacar no digital? EU QUERO

Lei da Reciprocidade

DICA ESPECIAL:
Grave alguns trechos de sua mentoria para você publicar em seu Feed em 
forma de Reels para gerar mais visitas na sua página. (Conteúdo de Topo 
de Funil)

COMO TRABALHAR PERSUASÃO
COM SUA AUDIÊNCIA?

Ofereça mentoria gratuita sobre o tema 

da sua segmentação. Crie um nome 

para sua mentoria, desenvolva 

plenamente sua palestra e disponibilize 

conteúdos ricos em informações úteis. 

Um exemplo: “Como saber se o imóvel 

que você gostou é bom para 

investimento?” e através desse tema, 

você desenvolva módulos com 

informações ricas do mercado e de sua 

região para quem você for mentorar. 

Durante a mentoria separe um 

momento específico em que você 

pedirá para ou as pessoas fazerem um 

story e te marcar para gerar mais 

alcance sobre sua mentoria.



CONCEITO
Esse é o tipo de conteúdo que você precisa ter em suas 
redes. É o meio que você mostrará para sua audiência 
que os clientes que você atende e compraram de você, 
estão felizes e realizados por terem você como 
profissional na vida deles.

Deseja uma mentoria personalizada para eu 
ajudar você a se destacar no digital? EU QUERO

Lei da Prova Social

DICA ESPECIAL:
Utilize o aplicativo “Capcut” para editar seus vídeos. Veja vídeos no youtube 
com tutoriais para utilizar esse app. Não tenha medo de ser criativo nas 
edições. Faça sempre da melhor forma possível, sua audiência merece isso.

COMO TRABALHAR PERSUASÃO
COM SUA AUDIÊNCIA?

Sempre ao finalizar uma venda com o 

cliente, sente ao lado do cliente, coloque 

seu celular em um tripé ou ring light e 

comece a gravar fazendo perguntas como, 

por exemplo: “Eu quero que você descreva 

como foi sua experiência de comprar um 

imóvel comigo?” ou “Qual era seu maior 

medo na compra de um imóvel e o que eu 

fiz que te mostrou que valia a pena 

comprar aquele imóvel?”. São perguntas 

como essa que você vai editar no 

aplicativo Capcut e tirar os melhores 

momentos dessa conversa e através disso, 

postar em seu feed através do reels. 

(Conteúdo de Topo de Funil)



CONCEITO

Você precisa criar conteúdos que gerem conexão entre você + sua 

audiência. Existem alguns formatos de conteúdos que são mais 

fáceis para isso acontecer. Por exemplo:

Lei da Afeição

1. POST CARROSSEL

Capa: “O que analisar na compra de um imóvel?” Geralmente na capa 
não contém conteúdo é algo mais criativo para a pessoa clicar e abrir seu 
post.

Foto 1: “Sua rotina” | Escrever conteúdo que mostre que você se importa 
com ele

Foto 2: “Localização” | Escrever conteúdo informativo

Foto 3: “O imóvel” | Escrever conteúdo informativo e a foto de um imóvel 
do seu portfólio

Foto 4: “O valor” | Mostrar os super benefícios que o imóvel tem x valor

Foto 5: “Agende sua visita” | Sempre na última imagem do carrossel 
encerre com uma chamada para ação. Peça para que sua audiência faça 
algo

COMO TRABALHAR PERSUASÃO
COM SUA AUDIÊNCIA?

É o momento em que você cria identificação 
com sua audiência. É o momento em que 
você se conecta com sua audiência, mesmo 
que seja de forma online. Você não imagina o 
que pode fazer para conseguir isso? 
Saca só.



Deseja uma mentoria personalizada para eu 
ajudar você a se destacar no digital? EU QUERO

Live 13K

Para criar os carrosséis é importante que você mantenha uma comunicação 
visual da sua marca. É importante que o design seja bem chamativo e 
humanizado com suas fotos. Minha dica é que você invista um pouco nas suas 
mídias contratando um freelancer para desenvolver suas artes. Vou colocar 
algumas referências:

Capa: “O que analisar na compra de um imóvel?” Geralmente na capa 
não contém conteúdo é algo mais criativo para a pessoa clicar e abrir seu 
post.

Foto 1: “Sua rotina” | Escrever conteúdo que mostre que você se importa 
com ele

Foto 2: “Localização” | Escrever conteúdo informativo

Foto 3: “O imóvel” | Escrever conteúdo informativo e a foto de um imóvel 
do seu portfólio

Foto 4: “O valor” | Mostrar os super benefícios que o imóvel tem x valor

Foto 5: “Agende sua visita” | Sempre na última imagem do carrossel 
encerre com uma chamada para ação. Peça para que sua audiência faça 
algo

2. APAREÇA NOS STORIES

REFERÊNCIA 1

REFERÊNCIA 2

COMO TRABALHAR PERSUASÃO
COM SUA AUDIÊNCIA?

Aparecer com seu rosto nos stories falando sobre algum assunto de 

forma que você se posicione com relação a aquele assunto, vai gerar 

conexão com seu cliente. Evite falar sobre assuntos muito polêmicos 

como política, mas dê sua opinião sobre investimentos, sobre as leis 

que regem seu segmento, entre outras coisas.



CONCEITO
É o momento em que você vai gerar um compromisso 
com sua audiência (de forma online) e através disso, você 
mostrará o quão coerente você é com sua audiência 
executando aquele compromisso.

Deseja uma mentoria personalizada para eu 
ajudar você a se destacar no digital? EU QUERO

Lei do Compromisso
e da Coerência

Você precisa estudar sobre storytelling. Existem métodos para você 
contar histórias dentro do story e também existem métodos específicos 
para você utilizar a ferramenta de Caixinha de Pergunta para que dê 
bastante perguntas. 

COMO TRABALHAR PERSUASÃO
COM SUA AUDIÊNCIA?

Faça umaa pergunta

Existem ferramentas e formatos no Instagram que evidenciam o 

compromisso que você precisa ter, como por exemplo nos stories 

(caixinhas de perguntas). Sempre que você utilizar essa ferramenta e 

tiver perguntas em sua caixinha, afirme um compromisso consigo 

mesmo para respondê-las, pois se você não responder, seu público verá 

de forma negativa. Assim como agendamento de LIVES. As lives geram 

conexão e autoridade, dessa forma, assim que você agendar a live com 

data e horário é imprescindível que você inicie essa live na data e no 

horário correto que você divulgou para sua audiência. Afinal, se você 

atrasar uma live, você pode atrasar uma visita.

É assim que eles vão enxergar.



CONCEITO
É através deste tipo de produção de conteúdo que você 
vai gerar autoridade com sua audiência. É o momento 
que seu público vai olhar sua movimentação nas redes 
sociais e vai pensar “Caramba, esse cara entende 
demais”. 

Deseja uma mentoria personalizada para eu 
ajudar você a se destacar no digital? EU QUERO

Lei da Autoridade

Crie um roteiro com tópicos para você abordar durante a gravação do 
vídeo. Não tenha medo de gravar e nem se cobre tanto. Entenda que 
gravar vídeos é um processo de evolução. Seu primeiro vídeo será pior do 
que o segundo. Seu segundo vídeo será melhor do que o primeiro e assim 
progressivamente.

COMO TRABALHAR PERSUASÃO
COM SUA AUDIÊNCIA?

 É com a lei de autoridade que você 

vai gravar vídeos em seu celular de no 

máximo até 6 minutos, explicando algum 

tipo de assunto que geralmente sua 

audiência tem dúvidas, por exemplo: “Por 

que investir no mercado imobiliário é mais 

seguro do que outros investimentos?” e 

com esse título você vai gravar um vídeo 

bem didático explicando para seus 

seguidores. Produzindo 1 vídeo desse por 

semana, você vai mostrar que é autoridade 

no assunto quando falamos de mercado 

imobiliário. Você trabalhará seu 

posicionamento como perito no assunto.



CONCEITO
Tudo que é mais escasso tem mais valor, certo? Dessa forma 
você pode aplicar isso no seu dia-a-dia.

Deseja uma mentoria personalizada para eu 
ajudar você a se destacar no digital? EU QUERO

Lei da Escassez

Sempre ande com um termo de autorização de uso de imagem. É coisa 
muito simples que o jurídico pode compôr. Assim, todos os clientes que 
você fizer isso, você poderá dispor da assinatura deles, concordando na 
publicação em sua mídia social.

COMO TRABALHAR PERSUASÃO
COM SUA AUDIÊNCIA?

Aplique a escassez em suas visitas. Mostre 

suas visitas com clientes que você sinta um 

feeling de fechamento. Assim, os clientes 

vão desejar aparecer nas suas redes sociais 

e farão sempre o possível para que isso 

aconteça. Utilize o conteúdo em vídeo que 

você for criar durante a visita do imóvel para 

gerar a lei do compromisso e coerência com 

o próprio cliente. Por exemplo, grave um 

vídeo selfie falando sobre o quanto essa 

visita é especial pra você e mostre de 

relance o cliente e diga algo semelhante a 

isso: “Que vocês sejam os próximos clientes 

que eu consiga impactar positivamente 

nessa etapa de suas vidas.” e aguarde uma 

resposta do cliente. Geralmente, o retorno 

tem a ser positivo.



FINALIZANDO

Bem, espero ter feito você sair fora da sua 

bolha e enxergar inúmeras possibilidades 

que o marketing pode proporcionar para 

seu negócio.

O marketing está em tudo o que 

você faz. Está na campanha que 

você criou, está na venda que você 

fez, está na vontade de mudar o 

que você tem.


