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1. Construir uma carreira consistente 

Ser Consultor Imobiliário é uma grande oportunidade 

para desenvolver uma carreira profissional. 

A evolução constante, o desempenho, resultados e a 

reputação que conseguir alcançar neste mercado poderá 

levá-lo a cargos como Director Comercial, Team Leader, 

Gestor de Equipas, Broker, etc. 
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2. Retorno Financeiro 

Um dos principais atrativos para quem procura a profissão 

de Consultor Imobiliário é o excelente retorno financeiro 

que poderá alcançar. 

Ao contrário dos empregos convencionais, em que 

ganha apenas o valor fixo do seu ordenado, o Consultor 
Imobiliário, sendo comissionista, é o responsável pelo 

seu valor mensal alcançado. Que poderá ser muito, 

muito alto! 
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3. Flexibilidade de Horários 

Como Consultor Imobiliário, poderá ter uma enorme 

autonomia a nível de horários e geri-los de forma a 

conciliar a sua agenda familiar e pessoal. 

Não terá que trabalhar mais horas, simplesmente deverá 

organizar a sua agenda de forma a estar disponível para 

angariar ou apresentar imóveis aos seus clientes. 
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4. Aumentar os seus conhecimentos 
técnicos 

Intermediar a negociação de compra e venda de um 

imóvel será apenas uma parte desta actividade. 

O Consultor Imobiliário deverá ter noções dentro da 

área jurídica, mercado financeiro, tecnologia, economia, 

psicologia e as mais que lhe fôr possível. Quanto mais 

competências adquirir mais respeitado será neste 

mercado. 
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5. Satisfação Pessoal 

Já imaginou ser a pessoa responsável por ajudar alguém 

a realizar um grande sonho? 

Os Consultores Imobiliários são constantemente 

reconhecidos dessa forma! 

Afinal, terá a oportunidade de encontrar as melhores 

opções de mercado que vão de encontro às necessidades 

de quem procura a sua ajuda. 

Assistir à felicidade dos seus clientes é muito gratificante! 
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6. Possibilidade de ampliar a sua Rede de 
Contactos 

O Consultor Imobiliário necessita de comunicar com 

pessoas diferentes e compreender o perfil de cada uma 

delas. 

Se conseguir compreender todo este processo e se tem 

facilidade em criar empatia, esta profissão é uma óptima 

oportunidade para conhecer mundos diferentes, das mais 

diversas áreas.
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7. Possibilidade de decidir qual a melhor 
AGÊNCIA IMOBILIÁRIA onde poderá 

desenvolver o seu NEGÓCIO 

O Consultor   Imobiliário   poderá    escolher    com qual 

agência imobiliária pretende colaborar e, se é ambicioso 

e determinado em atingir os seus objectivos, deverá estar 

numa empresa que prima pela formação dos seus 

consultores, acompanhamento, motivação e 

reconhecimento. 

Existem várias agências imobiliárias conceituadas no 
mercado. Analisa o que cada uma delas tem para 
oferecer, não só pelos comissionamentos mas, mais 
importante ainda, por aquilo que tem para oferecer 
como mais-valia para rapidamente te tornares um 
consultor conceituado no mercado imobiliário.
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