
INFORME DE BENEFÍCIO 



BENEFÍCIOS SECOVI-SP



Descrição do serviços e produtos:
Oferece cursos para o Mercado Imobiliário

Vantagens para os associados:
Descontos nos cursos da Universidade Secovi, pioneira no aprimoramento de profissionais 
do setor.

Validade do acordo: Indeterminado

Saiba mais em: www.universidadesecovi.com.br

Telefone: 011 5591-1306 
E mail: universidade@secovi.com.br

CURSOS



Descrição do serviços e produtos:
Sistema de Geoprocessamento.

Vantagens EXCLUSIVAS para os associados: 

Projetos aprovados; Bens Tombados; Áreas Contaminadas; Uso predominante; Valor Venal
Cadastro Valor Terreno; Cálculo automático de outorga onerosa; Zoneamento até fev/05
Zoneamento 13.885/04; PDE 16.050/14; Pontos de Alagamento; Tipologia de vias; Vias Principais
Códigos dos logradouros; Nº das quadras; Bancos; Escolas; Supermercados; Relevo;
Linhas e estações de trem; Linhas e estações de metrô – em operação, em construção e em estudo.
Demografia; Renda do chefe de família; Favelas; Busca por endereço; Medição de área e distância

Saiba mais em: www.geosecovi.com.br

GEOPROCESSAMENTO 

http://www.geosecovi.com.br/


Descrição do serviços e produtos:
Orientação jurídica do Secovi
Consultas a advogados especialistas nas áreas cível, condominial, trabalhista e previdenciária

Vantagens para os associados:
Atendimento gratuito.

Telefone: 011 5591-1306
E mail: faleconosco@secovi.com.br

ORIENTAÇÃO JURÍDICA



Descrição do serviços e produtos:
O Programa Qualificação Essencial (PQE) tem o objetivo de promover o crescente aprimoramento 
profissional e estimular o compromisso com a ética e a responsabilidade social para com as empresas. 

Vantagens para os associados: 
No período de um ano, as empresas participam de eventos e palestras com temas voltados à constante 
atualização de mercado, que valem pontos no programa. Atingindo a pontuação requerida, essas 
empresas são diplomadas pelo PQE, atestando seu compromisso com a qualificação profissional de seus 
recursos humanos e com a satisfação de seus clientes.
Benefício: Adesão gratuita ao programa do PQE
Desconto em torno de 30% para inscrição nas palestras

Saiba mais em: www.pqe.com.br

Tel.: (11) 5591-1306
E-mail: pqe@secovi.com.br

TREINAMENTOS E CERTIFICAÇÕES



Descrição dos produtos:
Compre ou Renove seu certificado sem sair de casa
O e-CPF e o e-CNPJ facilitam o relacionamento entre o usuário e a Receita Federal, agilizando, 
declaração de IR, emissão de procurações, consulta à malha fina, entre outros.

O Secovi-SP oferece a validação e renovação de certificados on-line!

Contato:
Email: certificadodigital@secovi.com.br
Telefone: (11) 5591-1265 
Whatsapp: (11) 99565-5826

Saiba mais: http://certificadodigital.secovi.com.br/

CERTIFICADO DIGITAL

mailto:certificadodigital@secovi.com.br
http://certificadodigital.secovi.com.br/


Descrição do serviços:
Solucionar, de maneira rápida e simples, os conflitos relacionados ao mercado imobiliário. 

Vantagens para os associados:
Para utilizar o serviço, a primeira providência é entrar em contato conosco por telefone, e-mail 
ou pessoalmente, que informaremos todos os procedimentos, que são regidos 
pelo Regulamento.
Consulte também a nossa tabela de honorários.

Contato:
Tel.: (11) 5591-1214
E-mail: camarademediacao@secovi.com.br

Saiba mais: https://www.secovi.com.br/servicos/camara-de-mediacao/camara-de-mediacao

CÂMARA DE MEDIAÇÃO

https://www.secovi.com.br/downloads/servicos/regulamento-camara-de-mediacao-secovi-sp.pdf
https://www.secovi.com.br/downloads/servicos/tabela-de-honorarios-camara-de-mediacao-secovi-sp.pdf
mailto:camarademediacao@secovi.com.br
https://www.secovi.com.br/servicos/camara-de-mediacao/camara-de-mediacao


Descrição do serviços:
Facilita o relacionamento das empresas de São Paulo com a Receita Federal, evitando filas e 
as dificuldades na obtenção de informações e de certidões necessárias ao exercício das 
atividades imobiliárias.

Vantagens para os associados: 
Serviços oferecidos gratuitamente: Abertura, alteração e cancelamento de Cadastro 
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ); processos de ofício - exclusão de sócio e alteração de 
data de abertura; Certidão Negativa de Débito (CND); baixa de débitos em conta corrente; 
retificação de Darf - Redarf; pesquisa de situação fiscal e cadastral.

Mais informações:
Tel.: (11) 5591-1306

POSTO DE ATENDIMENTO RECEITA FEDERAL 



Descrição do serviços:
Posto de Serviço da Prefeitura dentro da sede do sindicato.

Serviços oferecidos: 
• Inscrição, alteração e cancelamento de CCM – Cadastro da Secretaria de Finanças do Município de 

São Paulo no qual estão registrados dados de todos os contribuintes de tributos mobiliários da 
cidade.

• Cadastro e desbloqueio de senha web – É a assinatura eletrônica do contribuinte que lhe dá acesso 
aos serviços informatizados da Prefeitura.

• Emissão de certidões relativas a tributos mobiliários – Documentos que atestam a regularidade fiscal 
do contribuinte inscrito no CCM. Costumam ser exigidos em licitações públicas e em quaisquer 
eventuais contratações.

• IPTU – Serão atendidos por meio de reclamação tributária os serviços de alteração de dados físicos 
do imóvel, desdobros fiscais e englobamento fiscal.

Mais informações:  Tel.: (11) 5591-1306

POSTO DE ATENDIMENTO PREFEITURA DE SÃO PAULO



POSTO DE ATENDIMENTO RECEITA PREVIDENCIÁRIA

Descrição do serviços:
Oferece serviços da Receita Previdenciária, por meio de atendimento exclusivo.

Serviços Oferecidos Inscrição cadastral – PJ, alteração cadastral – PJ, relatório de restrições, pedido de 
ajuste de guia GPS – PJ, Emissão de guias GPS – PJ.

* Por determinação da Receita Federal, representantes de empresas de cidades do interior deverão 
dirigir-se aos postos da Receita Previdenciária das suas cidades.

Mais informações: Tel.: (11) 5591-1306



PARCERIAS REDE IMOBILIÁRIA SECOVI



Descrição do serviço: A Casafy é um App que, por meio através de Inteligência Artificial consegue 
apresentar o imóvel ideal para o cliente certo. Ajudamos as imobiliárias e corretores a receberem 
leads de quem realmente quer o seu imóvel.
Muito mais do que um App de anúncios, a Casafy é uma ferramenta poderosa que mostra o que os 
clientes estão dizendo de você, além de te auxiliar na gestão do seu portfólio.
Para imobiliárias temos integração com diversos CRMs e para corretores independentes, podemos 
fazer todo o processo diretamente em nosso App.

Vantagem para o associado:
1) 100% GRÁTIS durante o PRÉ-LANÇAMENTO;
2) 15% Off para o primeiro mês da versão paga;
3) 35% Off para quem assinar a anuidade

Inscreva-se: https://casafy.com.br/agency

Contato:
Leonardo Francuci - Diretor de Desenvolvimento de Negócios
(11) 94701-3413 / leonardo@casafy.com.br

APP

https://casafy.com.br/agency
mailto:leonardo@casafy.com.br


Descrição do serviços e produtos:
Plataforma digital de crédito imobiliário que conecta o cliente interessado no financiamento
imobiliário e/ou Home Equity a todos os bancos de maneira fácil, prática e sem burocracia,
provendo uma assessoria completa desde a aprovação do seu crédito até a liberação do recurso.
Tudo isso de forma gratuita e online.

Vantagens para os associados:
- Simulador para captação de Leads;
- Acesso ao Portal CRM para Associados RIS;
- Atendimento Personalizado ao Associado, através de consultor CrediHome especializado;
- Comissão Diferenciada aos Associados RIS (vide tabela abaixo).

CRÉDITO IMOBILIÁRIO

Contato: Vitor Hugo
vitor.hugo@credihome.com.br
11 96616-6478 / 11 4118-2653 

mailto:vitor.hugo@credihome.com.br


ESCOLAS DE TTI

Descrição do serviços e produtos:
A escola EBRAE aprimora constantemente sua metodologia, criada pelo Sindicato dos Corretores de 
Imóveis (SCIESP).

Vantagens para os associados:
Desconto de 41,2% para os associados obterem o registro no CRECI
Curso de TTI De: R$ 1.250,00  Por: R$ 735,00 (a vista) ou 6 x R$ 175,00  ou 3 x R$ 315,00 (Parcelado no 
cartão de crédito)

Telefone: (11) 3889-5899 (whatsapp)
E mail: tti@sciesp.org.br / ebrae@sciesp.org.br
Saiba mais em: www.ebrae.com.br

mailto:tti@sciesp.org.br
mailto:ebrae@sciesp.org.br
http://www.ebrae.com.br/


ESCOLA DE TTI

Descrição do serviços e produtos:
O IBRESP – Instituto Brasileiro de Educação Profissional do Estado de São Paulo atualmente está 
presente em 22 cidades do estado de São Paulo, por meio de Polos de Apoio Presencial. Desenvolve um 
trabalho focado na formação profissional, com aplicação de avançados recursos tecnológicos, por meio 
de metodologia pedagógica moderna e atualizada.

Vantagens para os associados:
Curso de TTI: 10% de desconto 
Valor do curso R$ 1.096,00 com 10% fica R$ 986,00
(Lembrando que o IBRESP não faz cobranças adicionais ou taxas no decorrer do curso)

Contato: Erica Martins 
Telefone: (11) 2578 3652 | (11) 9 9783 2536
E mail: matriculasonline1@ibresp.com.br

Saiba mais em: www.ibresp.com.br

mailto:matriculasonline1@ibresp.com.br


ESCOLA

Descrição do serviços e produtos:
O IBREP surgiu em 2006 com a proposta de oferecer ensino imobiliário a distância com cursos voltados
para atualização constante do corretor de imóveis.
Com uma maneira inovadora de ensinar, um ambiente de aprendizagem exclusivo e professores
reconhecidos no mercado, o IBREP tem como foco formar e transformar os melhores profissionais.
Mais do que oferecer atuação imediata no mercado imobiliário, a escola reforça a importância de
acompanhar a carreira do profissional.

Vantagens para os associados:

35% de desconto no curso de Avaliação de Imóveis – Cupom: SECOVI35OFF
Acesso a loja https://ibrep.com.br/compre-aqui/

Contato:
Whatsapp: Carine Gomes – (48) 8822-4914
E-mail: carine.gomes@ibrep.com.br

Saiba mais em: https://ibrep.com.br/avaliacao-de-imoveis/

https://ibrep.com.br/compre-aqui/
mailto:carine.gomes@ibrep.com.br
https://ibrep.com.br/avaliacao-de-imoveis/?mc_cid=369915157d&mc_eid=UNIQID


Descrição do serviço: 
A Refera conecta inquilinos e proprietários de imobiliárias com uma rede qualificada de 
manutenções e reformas, gerindo o chamado de manutenção de ponta a ponta.

Saiba mais sobre a Refera e acesse a pesquisa nacional de manutenções e reformas com 
imobiliárias (clique aqui).

Vantagem para o associado:
Cashback de 5% a 10% em todas as manutenções, dependendo do plano escolhido. 

Contato: Lucas Madalosso
lucasmadalosso@refera.com.br
48 9 99883525  

MANUTENÇÃO E REFORMA

https://tecnologia.refera.com.br/baixe-o-material-da-pesquisa-nacional-imobiliarias
mailto:lucasmadalosso@refera.com.br


Descrição do serviço: 
A 99web trabalha 100% focada em marketing digital para imobiliárias, atuando através do mix de 
mídia a empresa presta consultoria digital full service.
Cria estratégias digitais para fortalecimento da marca da imobiliária na sua região e geração de leads 
nas principais plataformas digitais (Google, Facebook, Instagram, Youtube, Linkedin)
Auxilia imobiliárias de pequeno, médio e grande porte a se destacar no meios digitais e aproveitar ao 
máximo as oportunidades de vendas e locações advindas desses canais.

Vantagem para o associado:
10% de desconto, para os clientes que fecharem até o final do ano de 2022.
Além dos descontos nos pacotes mencionados na apresentação:
https://www.99web.com.br/apresentacao

Contato: Alexandre
alexandre.caetano@agencia99web.com.br
(11) 9.83031081

MARKETING DIGITAL IMOBILIÁRIO

https://www.99web.com.br/apresentacao/quem-somos.pdf
mailto:alexandre.caetano@agencia99web.com.br


Descrição do serviço: Embalar, transportar, desembalar e organizar pode se tornar uma experiência
estressante e até traumatizante.
Aqui na Facar planejamos sua mudança juntos, lidando com todos os detalhes, do começo ao fim, para que seu
foco seja somente em suas responsabilidades e atividades diárias, como deve ser.
Nosso grande diferencial está em pacote de serviços totalmente customizável, com todas as opções possíveis à
sua mudança e adicionais para sua casa. Você define o que deseja, e nós, realizamos.
Contamos com equipe qualificada e especializada, frota própria e processo todo assegurado, tudo para seu
maior conforto, comodidade, tranquilidade e claro, segurança.
Simplificar a vida das pessoas, esse é nosso maior desejo. Afinal mudar é preciso, o trabalho não.

Vantagem para o associado: 10% OFF sobre o valor total da mudança.
(não cumulativo com outras promoções)

Válido somente para acesso através do seguinte link: https://www.facarmudancas.com.br/parceirasecovi

Contato por telefone: (11) 4226-1425 | 9-4784-5526 (WhatsApp)
Contato por e-mail: comercial@facarlog.com.br | rafael@facarlog.com.br

MUDANÇAS E SELF STORAGE

https://www.facarmudancas.com.br/parceirasecovi
mailto:comercial@facarlog.com.br
mailto:rafael@facarlog.com.br


Descrição do serviço: Plataforma de ChatBot nos canais do seu site, whatsapp e facebook. Integramos 
em seu sistema e/ou CRM

Vantagem para o associado:
Contrato sem Taxa de implantação e/ou fidelidade e + 01(um) mês de teste sem custos *
*exceto para integração WhatsApp Oficial

Contato: (41) 3018-6559 - contato@firefly.bot

Site: www.firefly.bot

PLATAFORMA DIGITAL – AUTOMAÇÃO DE ATENDIMENTO

mailto:contato@firefly.bot
http://www.firefly.bot/


Descrição de produtos e serviços
Tornamos o dia a dia de imobiliárias e corretores de imóveis mais produtivo e eficiente por
meio de nossa plataforma de criação de contratos inteligentes. Ao responder o
questionário em nosso site, automaticamente emitimos um contrato personalizado e com
validade jurídica. Além disso, em caso de dúvidas jurídicas, é possível acessar nossos canais
de atendimento para receber informações precisas sobre a legislação.

Vantagens para os associados:
• 20% de desconto na aquisição de contratos pelo site lexly.com.br usando o cupom de

desconto de 20% : SECOVI202120

• Para imobiliárias oferecemos pacotes corporativos com preços reduzidos.

Contato: Juliana Barbiero
juliana.barbiero@lexly.com
0800-591-2501

PLATAFORMA DIGITAL – CONTRATOS INTELIGENTES

mailto:juliana.barbiero@lexly.com


Descrição do serviço: Estamos com o inquilino do começo ao fim de uma locação.
Facilitamos ao inquilino/devedor o parcelamento do pagamento da
caução, de um titulo de capitalização e de todos os débitos de uma locação: aluguel e
condomínio em atraso, débitos finais de entrega de chaves, mudança, reforma, através de
um link de pagamentos personalizado em nome da imobiliária, corretora de seguros,
administradora de condomínios , etc.

Vantagem para o associado: Inquilino pode pagar em até 12x com seu cartão de crédito e mais 3 outros cartões.
Não é uma mensalidade, é um parcelamento do pagamento da garantia, pago só no primeiro ano do aluguel.
Inquilino recebe o valor total da Caução ou do Título de volta ao fim do contrato de locação.
*Obedecendo o termo de entrega de chaves e condições gerais do titulo de capitalização.

Como funciona?
1.A imobiliária, corretora de seguros e adm. de condomínios alimenta o link de pagamentos com as informações da
caução, do titulo ou do debito” anexa o boleto e envia ao inquilino/devedor.
2. Inquilino realiza a assinatura do contrato com a Fizbo.
3. Inquilino realiza o pagamento do link enviado.
4. O boleto é pago automaticamente, à vista, e através do cartão de crédito.

Contato: Pedro – E-mail: parcelamento@fizbo.com.br ou diretamente no número (11) 97389-6931. 
https://www.fizbo.com.br/

PLATAFORMA DIGITAL – PAGAMENTOS FACILITADOS

mailto:parcelamento@fizbo.com.br
https://www.fizbo.com.br/


Descrição do serviço: 
Única fintech focada no corretor de imóveis!
A WebroPay nasceu da necessidade de auxiliar o corretor de imóveis na gestão dos seus recebíveis, as famosas 
comissões de vendas.
Por meio do nosso app o corretor tem acesso à todas as informações da sua carteira: Saldo disponível, comissões 
futuras, contratos vendidos, empreendimentos, unidades e clientes.

Saiba mais: https://www.youtube.com/watch?v=kH4D8FjCaDg

Vantagem para o associado: 6 meses de pagadoria grátis!
Chega de se preocupar com os pagamentos das comissões! Você tem a oportunidade de utilizar todos os serviços 
da WebroPay durante 6 meses sem nenhum custo para você e seus corretores. Além disso, seus corretores 
ficarãomuito mais satisfeitos e fidelizados com as nossas ações. 

Contato: E-mail geral: comercial@webropay.com.br
Site: https://webropay.great.app.br/6-meses-gratis
Telefone geral: (11) 9 8678-0990

PLATAFORMA DIGITAL – TRANSAÇÕES IMOBILIÁRIAS

https://www.youtube.com/watch?v=kH4D8FjCaDg
mailto:comercial@webropay.com.br
https://webropay.great.app.br/6-meses-gratis


Descrição dos serviços e produtos:
O IMOVOMAP é um shopping de imóveis! 
Valorizam não só os produtos, mas também o negócio dos anunciantes!
A startup atrai os clientes interessados em comprar e alugar imóveis e os colocam dentro do escritório 
virtual do divulgador original, fazendo assim com que o cliente explore todos os atrativos dos imóveis 
e as facilidades de atendimento, negociando diretamente com o divulgado original, sem 
intermediários.
Os anunciantes do IMOVOMAP recebem clientes ao invés de leads!

Vantagens para os associados:
Atualmente o IMOVOMAP está gratuito e sem limites de anúncios. Assim, desde já, todos os 
associados da Rede Imobiliária Secovi podem usufruir dos benefícios de divulgarem os seus imóveis 
no IMOVOMAP gratuitamente e sem fidelização, também terão descontos especiais quando iniciarem 
as cobranças, mas somente se desejarem continuar anunciando. 

Saiba mais: www.IMOVOMAP.com.br

Contato: WhatsApp: (41) 99182-1004 - contato@imovomap.com.br

PLATAFORMA DIGITAL

http://www.imovomap.com.br/
mailto:contato@imovomap.com.br

