


Seja Bem – Vindo à 

RuaDois!



Do mercado imobiliário

para o mercado imobiliário

Depois de desenvolver soluções de locação para uma das imobiliárias que são 
referência digital no Brasil, nosso CEO, Paulo Fernandes, entendeu que fazia 
sentido ir além.

Decidido a impulsionar a inovação em nosso mercado, formou um time 
multidisciplinar com experiência no setor imobiliário e de tecnologia e 
fundou a RuaDois para democratizar o acesso à transformação digital.

Realizamos a primeira visita em janeiro de 2019 e, hoje, atendemos clientes 
das 5 regiões do Brasil.
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Nossa Parceria

RuaDois Para Você

Agora que você sabe um pouco sobre quem somos e quem são quem somos 

para os nossos clientes, vamos contar um pouco sobre quem somos para você: 

nosso parceiro! 

Você tem um papel importantíssimo para que o nosso objetivo seja 
alcançado, já que o primeiro contato do locatário no momento de conhecer 
um imóvel é com você, no momento de conhecer um imóvel. Por isso,
detalharemos abaixo como é sua atividade como um Host RuaDois.



Seu Papel

As imobiliárias são nossos clientes. Elas nos contratam, pois permitimos elas 

fecharem mais negócios através de produtos de tecnologia e serviços. Seu 

papel é imprescindível nesse objetivo, pois você será a pessoa que 

acompanhará as visitas de possíveis locatários clientes dessas imobiliárias.

A experiência que um cliente da imobiliária tem ao realizar uma visita é 

essencial para que ele tome a decisão de alugar um imóvel. E você tem o 

papel:

1. De fomentar a melhor experiência;

2. Ajudá-lo a encontrar a melhor opção para sua moradia;

3. Auxiliá-lo no envio de proposta de fechamento;

4. Tirar dúvidas sobre o processo de locação da imobiliária ou encaminhá-lo 

para pessoas que poderão apoiá-lo.



 Sempre que cair um agendamento e for visitar um imóvel, você deve verificar se já tem a chave principal do imóvel mesmo.

Se não a tiver, entre em contato com nosso suporte para combinar a recolha das chaves. Essa atividade exige muita

responsabilidade e comprometimento, pois chaves são um assunto importante para as imobiliárias.

 Colete o máximo de informações sobre o imóvel que conseguir e antecipe as possíveis dúvidas dos locatários. Seja curioso!

Você pode entrar no site da imobiliária antes da visita.

 Você consegue ver as visitas agendadas do dia atual e dos próximos seis dias dentro do seu aplicativo. Você receberá

mensagem via whatsapp e SMS quando entrar nova visita, mas é importante que você entre em seu aplicativo diariamente

para ver sua agenda.

• Um dia antes da visita, faça contato com seu cliente. Você pode, por exemplo, mandar uma mensagem de texto:
“Olá, meu nome é João e amanhã vou acompanhar sua visita no imóvel localizado na Avenida Paulista, N° 00, às 10:00h. Qualquer dúvida ou
mudança, é só entrar em contato comigo!” Essa prática previne cancelamentos e desencontros.

IMPORTANTE: Sempre deixe a sua agenda organizada e atualizada, pois os horários que você disponibiliza são os mesmos

horário que aparecerão como disponíveis para agendamento para os possíveis locatários e para a imobiliária, no site

da imobiliária e no painel deles. Isto é, o locatário ou a imobiliária só poderá marcar visitas nos horários que você

disponibilizou.

Antes da Visita



Sua atuação é essencial para garantir uma experiência

positiva ao nosso usuário. A maneira com que você se

comunica, tanto com palavras, quanto com ações, faz

toda a diferença na hora da visita. Então, receba-o de

maneira cativante e, sempre com um sorriso no rosto.

Apresente o imóvel ao locatário, deixando-o à vontade

para verificar os detalhes. Além disso, é muito

importante que você fale sobre dos aspectos positivos do

imóvel e da região onde ele está situado, destacando

sempre as particularidades que você considera essenciais

e que farão diferença na hora de fechar o negócio, como

diferenciais do imóvel e da região.

Na hora da Visita



• Após a visita, sempre realize a finalização (checkout), pois só é assim

que nós, da RuaDois, saberemos que ela realmente ocorreu e

poderemos, então, registrá-la em seu balanço semanal de visitas.

 Se perceber que o cliente está interessado, você já pode encaminhar

uma proposta para o proprietário direto do seu próprio aplicativo, no

momento da finalização da visita. Caso ele não queria enviar a

proposta naquele momento, você deve lembrá-lo que ele receberá um

link, no e-mail e whatsapp cadastrados, que o permite enviar uma

proposta mesmo depois da visita.

 E se Se ele demonstrar que não gostou muito, seja proativo, e se

ofereça para visitar pergunte se ele quer visitar outros imóveis

semelhantes naquela região. Caso tenha disponibilidade de agenda, é

só realizar uma visita encaixe. Caso não tenha, você pode agendar

para um outro momento.

 Lembrar ao cliente que na mensagem pós visita que ele recebe o link

para realizar proposta, ele também recebe um link para avaliar a

visita e o imóvel visitado.

Depois da Visita



O que oferecemos

A oportunidade de fazer o próprio horário

Com a vida agitada que temos hoje em dia, é muito importante poder escolher quando e quanto tempo queremos ficar

disponíveis para o trabalho e, assim, poder organizar o nosso dia, não é mesmo?

Aqui na RuaDois você pode abrir a sua agenda das 08 às 18 horas de segunda à sexta e de 8h às 14h aos sábados e, dentro

desse período, escolher reservar o tempo quais horários que você quer quiser para ficar disponível para visitas.

Trabalhamos com um padrão de visitas em períodos de meia em meia hora. Estruturamos microrregiões para possibilitar que

em meia hora você realize sua visita e faça deslocamento para a próxima, dessa forma você realiza mais visitas!

Portanto, quanto mais horários você disponibilizar, mais visitas podem ser agendadas e com isso gerar mais receita.

Se você perceber que na região em que foi alocado você precisa de mais tempo, é só solicitar ao nosso suporte, essas janelas

de horários podem ser customizadas em intervalos de 15 minutos, ou seja, 30-45-60 minutos. A mudança só entrará para seu

aplicativo após uma semana desde a solicitação, quando um novo dia aparece no seu aplicativo. Recomendamos essa

mudança em casos estritamente necessários, pois isso afeta diretamente a disponibilidade de horários e o número de visitas

que você pode realizar.



O que oferecemos

Garantia de receita a cada visita

Já pensou em ganhar por cada visita que você faz, independentemente de se o contrato foi ter sido fechado ou não?

Pois bem! Na RuaDois é assim.

Cada vez que você disponibilizar seu tempo para realizar o acompanhar um cliente a mento de um imóvel, você já garante o

recebimento do valor pela visita. Mesmo que chegando ao local, o cliente por algum motivo não compareça, nós garantimos

o seu deslocamento e você pode negociar com o cliente uma nova data para visita.

Ah! E se o cliente enviar uma proposta você também recebe!

Essas são as regras básicas de remuneração, mas sempre fazemos campanhas que podem trazer receita extra. Então, fique

atento à campanha que está vigente!

Consolidamos suas visitas toda segunda e realizamos pagamentos às quintas.

IMPORTANTE: Você deve tratar a visita (realizar check in e check out) no momento da visita, afinal nosso aplicativo foi feito

para isso! No entanto, se houver algum contratempo e você não conseguir, você terá até 24h após a visita para tratá-la.

Recomendamos fazer no máximo no final do dia para não acumular. Visitas não tratadas não entram no seu balanço semanal

para pagamento, portanto muita atenção!



O que oferecemos

Um time de suporte para você

Sempre que vamos passar alguma informação, queremos a segurança de que ela é verdadeira e que podemos confirmar a

qualquer momento para que não fiquem dúvidas, até porque nem sempre conseguimos resolver tudo sozinho, não é mesmo?

A RuaDois pensou nisso!

Por isso, o Nós te oferecemos para você um time de suporte, que fica em plantão no mesmo horário disponibilizado da sua

agenda (08 às 18hs às sextas e 8h às 14h aos sábados), para sanar suas dúvidas, auxiliar no processo de visita, tudo online

para que você tenha o melhor atendimento e esclarecimento de qualquer informação a qualquer momento. Ou seja, todas as

informações que precisar você encontrará em nossos canais, não é necessário acionar a imobiliária!

Adicione nosso número de telefone no seu celular para ficar em contato com a gente: (11) 4200-8161.























Guia de boas 

práticas!



Respeitar todos clientes locatários

Acreditamos no respeito à diferentes públicos. Cada locatário

é único, com suas escolhas e individualidades, por isso é

muito importante prestar um atendimento humanizado,

repleto de gentileza e empatia.

Para isso , a cada visita:

• Procure conhecer o perfil do locatário;

• Não faça julgamentos, nem comentários inapropriados;

• Seja emsimpático e cordial;

• Ofereça a melhor experiência de visita.

Respeito à imobiliária parceira

Cada imobiliária tem um estilo de trabalho, um perfil de 

público e valores diferentes. Então, é muito importante que 

respeitemos também cada formato. Aqui damos algumas 

dicas de como fazer isso:

• Sempre que estiver na imobiliária, lembre- se que eles 

são os nossos clientes, por isso é importante agir com o 

máximo de respeito.; 

• Seja simpático e cordial;

• Quem resolve seus problemas do dia a dia é a RuaDois, 

não a imobiliária.



Vestimenta

Somos uma startup, mas nossos clientes estão dentro de um 

mercado tradicional. Portanto evite vestimentas muito 

informais como regatas, chinelo ou que passem uma sensação 

de desleixo.

A experiência da visita também começa pela qualidade que o 

cliente locatário percebe sobre quem está auxiliando ele 

naquele momento.

Se for se ausentar, avisar com antecedência

Como já falamos, seu papel é imprescindível para fechamento 

de negócios da imobiliária, afinal são seus horários que 

possibilitam o agendamento de visitas e seu trabalho a 

realização das mesmas.

Sabemos que você pode ter assuntos ou planos pessoais. 

Pedimos que esse aviso seja realizado com uma antecedencia 

de uma semana para conseguimos ter uma alternativa para 

não deixar nosso cliente sem disponibilidade de horários para 

agendamento.

Contamos com você!



Pontualidade

Ser pontual demonstra interesse e comprometimento com o 

cliente, por isso, procure sempre chegar no horário! Se por 

algum motivo você não conseguir comparecer, tenha o 

compromisso de avisar o locatário e já se dispor a 

realizar uma nova visita.

Dicas: 

• Procure conhecer o local de visita com antecedência; 

• Se possível, trace rotas diferentes para evitar trânsitos, 

acidentes entre outros; 

• Esteja sempre conectado para poder se comunicar em 

qualquer situação de imprevisto.

Evite cancelamentos

Cancelamentos geram uma experiência ruim para os nossos 

clientes. Para evitar isso, você tem a liberdade de organizar a 

sua própria agenda, de acordo com a sua rotina. 

Entretanto, sabemos que imprevistos acontecem, então 

sempre que precisar cancelar uma visita notifique o cliente e 

a RuaDois.



Conhecimento sobre a Imobiliária

Por último, mas não menos importante, aprenda informações relevantes sobre a imobiliária para qual você atua. Essas 

informações podem ser relevantes durante a experiência e na decisão do cliente locatário para o fechamento de um negócio. 

Vamos dar alguns exemplos disso:

1. A história da imobiliária, por exemplo, pode ser um fator de credibilidade e está sempre disponível no seu site.

2. Se o cliente quer falar sobre o andamento da proposta, com quem ele pode falar? Ter o telefone da imobilária pode ser útil 

para que o cliente saiba como entrar em contato.

3. Entenda qual o tempo médio que a imobilária dá para retorno de propostas. Isso deixa clientes menos ansiosos.

4. Outro ponto que clientes perguntam é sobre modalidades de garantia. Entenda quais são as opções que a imobiliária tem 

disponível para seus clientes. O processo de garantia é o próximo passo após a proposta ter sido aceita.



Obrigado!
www.ruadois.com.br


