
7 dicas para vender
seu imóvel mais rápido

Conheça os principais detalhes que fazem a diferença na
hora de vender um imóvel com melhor preço e rápidez!
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Quando você coloca um imóvel a venda é natural criar uma 
série de expectativas. Fechar um bom negócio em que você 
não se sinta prejudicado é um dos principais desejos. O ideal é 
que o valor alcançado atenda a sua necessidade e valorize o 
seu patrimônio. Mas para que isso aconteça, existem inúme-
ros fatores que você precisa ficar atento para reduzir as 
eventuais resistências e dificuldades de mercado.

O processo de venda de um imóvel pode se arrastar por 
meses quando não é bem gerenciado. Se a economia não está 
aquecida, tudo fica ainda mais complicado. Por isso, o impor-
tante é ter consciência do negócio que se espera fazer e 
facilitar a venda. Estado de conservação, localização, 
vizinhança, desenvolvimento urbano e vista permanente 
ajudam na hora de colocar preço, mas não é só isso que o 
comprador observa durante uma visita. 

Você também precisa ficar atento aos detalhes que podem 
fazer toda a diferença! Se você não sabe bem por onde come-
çar, vamos ajudar a dar os primeiros passos! 

Boa leitura :)

7 dicas para vender 
seu imóvel mais rápido
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1 - Documentação em dia
Um dos principais entraves na hora de fechar negócio é a falta ou 
irregularidade na documentação dos proprietários e do imóvel. Por 
isso, é importante não ter dívidas em atraso ou processos de penho-
ra já iniciados que possam impedir a venda do imóvel. A documenta-
ção em dia já será um ponto a seu favor.

2 - Imóvel apresentável
Pintar as paredes de cores neutras, consertar defeitos mais aparen-
tes como pequenos vazamentos ou manchas de mofo, aparar a 
grama do jardim e fazer uma revisão nas redes elétrica e hidráulica 
são algumas medidas que deixam o imóvel mais atraente.

Na hora das visitas, retire traços extremamente pessoais e poten-
cialmente polêmicos, como motivos religiosos ou decoração ligada 
às preferências musicais ou ao time de futebol do morador. A 
limpeza dos ambientes também é fundamental. 

3 - Formas de pagamento
Sempre que possível, vale a pena ser flexível com as formas de 
pagamento e aceitar parcelamentos ou financiamento.
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4 - Valor real do imóvel
Como qualquer outro produto, imóveis também sofrem com a oferta 
da concorrência. Provavelmente haverá propriedades à venda 
semelhantes em qualidade e localização. De nada adianta pedir um 
valor muito acima dos preços dos imóveis com o mesmo padrão que 
o seu.

A avaliação para chegar ao preço justo pode ser feita por um profis-
sional do ramo imobiliário, mas o proprietário pode fazer uma 
pesquisa de preços na região considerando as características, 
estado de conservação e benfeitorias. Se for apartamento, é reco-
mendável se informar sobre o preço e o estado de outras unidades 
vendidas no prédio onde está localizado o imóvel que você quer 
vender.

5 - Horários de visitação
Outra coisa que pode dificultar a venda é a restrição dos horários de 
visitação. A maioria dos potenciais compradores visita imóveis antes 
e depois do expediente de trabalho e aos finais de semana. É uma boa 
ideia aceitar visitações fora do horário comercial, principalmente, aos 
sábados.
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6 - Contrate uma única imobiliária
Não adianta nada colocar dezenas de placas de imobiliárias na frente 
do seu imóvel. Negocie com uma imobiliária que ofereça um bom 
atendimento para você já no momento da avaliação. Eles terão o 
mesmo cuidado e atenção com potenciais compradores! Muitos 
negócios são perdidos por falta de interesse do corretor. Assim você 
também evita receber centenas de ligações, sendo que a maioria será 
de pessoas sem condições reais de comprar sua propriedade. 
Quando você anuncia em várias imobiliárias, nenhuma delas trabalha 
direito o seu imóvel. 

7 - Propaganda é o segredo
Fotos profissionais e a divulgação de informações sobre o imóvel é 
essencial. Exija isso da imobiliária que você escolher como interme-
diadora no negócio. Os interessados querem ter uma boa impressão 
sobre a casa ou apartamento que poderá ser seu novo lar. Assim 
você evita perder tempo com curiosos e passa a receber visitas e 
propostas de potenciais interessados. Às vezes, por causa de uma 
informação que falta, perde-se o comprador.



51 3478-2424 

24horasimoveis 24horasimoveiscanoas

51 99506-8358   

canoas.24horasimoveis.com.br

vendas@24horas.imb.br 

Bem-vindo!

Nosso propósito é oferecer uma experiência exclusiva no
atendimento por acreditarmos que a compra de um imóvel
pode ser um momento único em sua vida.

A partir de 2019, somos especialistas em imóveis de terceiros (usados) e 
lançamentos de empreendimentos únicos em 8 bairros de Canoas: Centro, 
Marechal Rondon, Jardim do Lago, Moinhos de Vento, Mont'Serrat, Bela 
Vista, Igara e Nossa Senhora das Graças.

Nós somos a 20&4 Horas Imóveis, uma marca reconhecida pela competên-
cia, inovação e transparência. Com 21 anos de atuação, já contribuímos 
para a realização de sonhos e projetos de vida de milhares de pessoas. 
Agora queremos reinventar o jeito de você comprar ou vender o seu imóvel. 
Faça parte dessa nova forma de se relacionar e fazer bons negócios. Venha 
nos conhecer.

Nós somos a 20&4 Horas Imóveis. A sua imobiliária em Canoas.

Bem-vindo a 20&4 Horas Imóveis. Bem-vindo ao futuro do setor imobiliário. 
Conheça um novo conceito de relacionamento, personalizado e voltado 
exclusivamente para atender todas as suas necessidades e expectativas no 
momento de negociar um imóvel.
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DÚVIDAS OU COMENTÁRIOS?

Caso tenha alguma dúvida ou queira mais informações
envie um e-mail para vendas@24horas.imb.br

e responderemos a sua mensagem.


