
 

 

PROJETO DISK ATENDE REAL STATE 

SEJA BEM VINDO!! 

 

Você está prestes a fazer parte de um time vencedor. O propósito é termos consutores de 

negócios conectados ao nosso departamento comercial que estarão desempenhando seu papel 

de maneira remota. Você foi selecionado para participar dos treinamentos e testar sua 

competência em atendimentos receptivos; 

Esperamos que possa alcançar grandes resultados nesta nova jornada e que possamos consolidar 

uma parceria salutar e duradoura. 

 

VOCÊ RECEBERÁ como ferramentas de trabalho: 

Acesso ao sistema de gestão de imóveis e gestão de clientes com usuário e senha,  exclusívo para 

condução do atendimento ao cliente; 

Ramal de atendimento para usar no projeto com ligações ilimitadas para fixo e celulares, 

exclusivos para o desempenho da sua atividade; 

Cartões de visita (após o período de teste); 

 

VOCÊ DEVERÁ ter como ferramentas de trabalho: 

Veículo próprio em condições de uso para atendimento; 

Computador com acesso à internet; 

Smartfone com acesso à internet; 

 

DEVERES DO CONSULTOR DE NEGÓCIOS – REAL STATE EQUIPE 

 

Processo de atendimento: 

O protuto que estará comercializando serão galpões e áreas industriais em exposição nos limítes 

da Região Metropolitana de São Paulo, disponível para locação e venda, dentro e fora de 

condomínios, com metragens variando entre 500m² à 50.000m², próprios ou de terceiros. 

Será disponibilizado acesso ao sistema de gestão de imóveis e clientes que contém todos os 

parâmetros para o bom desempenho do trabalho de consultoria. 



Será divulgado quinzenalmente PLANTÕES com escalas para atendimento, onde o consultor de 

negócios deverá dispor de 100% do seu tempo para a realização do atendimento ao cliente 

direcionado;  

O CONSULTOR deverá condizir o atendimento com todo zelo e presteza possível, entendendo e 

atendendo cada solicitação junto ao cliente, dispondo-se a realização de visitas e afins com o 

objetivo de fechamento de negócios; 

Todos os clientes deverão ter seus históricos atualizados com feedbacks de atendimento para 

acompanhamento do gestor de atendimento e da gerência; 

O consultor terá o prazo de 15 dias para encontrar um produto compatível com a necessidade do 

cliente, podendo ter esse prazo estendido em exceções autorizadas pela gerência; 

Caso o cliente ainda esteja com sua solicitação pendente após o prazo máximo de atendimeto, o 

mesmo terá um novo contato de auditoria para análise do atendimento e poderá ser transferido 

para outro agente; 

O Consutor Business Real State deverá semanalmente responder em reunião de video as 

demandas de feedbacks junto ao Gestor de Atendimento para reporte a gerência; 

Serão realizadas reuniões de auditoria e feedback semanais, todas as sextas-feiras as 19:00 junto 

ao gestor de atendimento; 

O consultor poderá acompanhar seu desempenho através dos dashboards divulgados no sistema, 

bem como receberá um relatório mensal de desempenho relativo as suas ações dentro do 

período; 

O consultor de atendimento terá uma assessora exclusiva para assessorar em agendamentos de 

visitas ou atualizações dos imóveis; 

O consultor  deverá manter seus imóveis e clientes atualizados no sistema, conforme períodos pré 

estabelecidos; 

Seus dados de acesso ao sistema devem ser matidos no mais absoluto sigilo, não podendo ser 

tranferido a outro em qualquer hipótese que seja. 

Pagamentos: 

O consutor deverá indicar uma conta bancária em seu nome para o recebimento das comissões; 

O pagamento das comissões serão realizados no primeiro dia útil após a compensação do 

pagamento realizado pelo cliente; 

 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES DO PROJETO 

Seleção: 15/05/2021 a 04/06/2021 

Treinamentos: 11/06, 18/06 e 25/06/2021 

Visita presencial : 26/09/2021 

Início do atendimento: 01/07/2021 


