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Resumo do case
Identificando oportunidades de inovações nos processos de
pagadorias relacionados ao mercado imobiliário, a WebroPay
nasceu com objetivo de proporcionar uma experiência ágil, fácil e
integrada para imobiliárias, corretores e demais players do mercado.
Em um mercado cada vez mais dinâmico e com tecnologias
evoluindo à velocidades cada vez maiores, a WebroPay incorpora o
mundo digital ao mercado imobiliário e leva ao corretor um mundo
de informações na palma da mão.
A integração das informações de contratos, imobiliárias,
incorporadoras e corretores permitiu a criação do Bro.Cash, produto
focado nos corretores que possibilita a antecipação de comissões
através de poucos cliques no aplicativo, com zero burocracia e
grande rapidez.

Empresa inscrita
Webro Tecnologia e Serviços Financeiros Ltda.
Localidade
Alphaville, Barueri - São Paulo - SP
Sobre a WebroPay
Fundada em 2020, a WebroPay é uma fintech independente que
nasceu com o intuito de ajudar a vida financeira dos players do
mercado imobiliário de todo o Brasil com tecnologia e inovação,
sendo a primeira pagadoria focada no corretor de imóveis.
Desenvolveu um aplicativo construído e pensado para o corretor,
onde ele tem as informações na palma da mão, assim obtendo
mais transparência de todas as informações.

Trabalho
Tendo em vista que o corretor de imóveis é um profissional que é de extrema
importância para o mercado e muito valioso para as imobiliárias, a WebroPay
trabalha com excelência para manter o corretor satisfeito com o serviço
prestado, com o objetivo de reter cada vez mais os corretores para imobiliária.
Sempre buscando as melhores soluções para todos os nossos “bros.” (assim que
chamamos nossos corretores, a abreviação vem das letras iniciais de “brother” e
“broker” que respectivamente são irmão e corretor na língua inglesa).
Oferecendo o apoio ao corretor, deixaram que a imobiliária foque no que mais
importa, que são as vendas. Com a WebroPay a imobiliária não precisa mais
se preocupar com o pagamento dos corretores, todos autônomos conseguem
visualizar, requisitar e acompanhar o recebimento da comissão.
Em menos de seis meses de operação, a solução atraiu um dos maiores players
do mercado de Osasco-SP, trazendo logo de início números expressivos, como
mais de 500 milhões de VGV rodados e mais de 30 milhões de comissões pagas.
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Ficha técnica
Empresa inscrita: Webro Tecnologia e Serviços Financeiros Ltda.
Categoria profissional inovações tecnológicas
Case: WebroPay - Única pagadoria focada no mercado imobiliário
Av. Cauaxi, 293 – Ed. Alpha Green – Sala 109 – Alphaville Barueri – SP – 06454-020

Natureza do caso
e ambiente externo
O mercado imobiliário de imóveis residenciais é bastante sólido, tem baixo impacto
diante de crises econômicas, mas que possui ciclos longos e previsíveis de crescimento
(~10 anos) e pequenos períodos de estabilidade. É sabido que o último ciclo de
estabilidade (e baixa retração) foi entre 2014 a 2017, e que atualmente, 2021, está na
curva de crescimento acelerado.
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Nestes ciclos de crescimento, as Incorporadoras e Imobiliárias crescem em todos os sentidos: Quantidade de imóveis
disponíveis pra venda, quantidade de lançamentos de novos empreendimentos, quantidade de funcionários, grandes
demandas por fornecedores e claro: alto volume de vendas.
E o volume de vendas está totalmente correlacionado com a quantidade de corretores - muitas vezes numa relação
através de prestação de serviços de autônomos.
As pagadorias e a WebroPay
As tradicionais pagadorias do mercado atualmente fornecem o mesmo serviço estruturado em meados da década 2000.
Muitas vezes, através de departamento de uma instituição financeira, em que não trata o mercado imobiliário como seu
core business.
É neste mercado em que a WebroPay nasceu, focado em entender as demandas deste mercado e oferecendo excelência
no atendimento, transparência nas informações e muita tecnologia e inovação através do desenvolvimento de Aplicativos
e Modelagens de Dados sofisticados.
O mercado além das pagadorias
O mercado imobiliário possui uma característica incomum que é o da alta “pulverização” dos players, ou seja, não há
Empresas dominantes no setor. Apenas como referência, conforme Ranking da Embraesp 2020, o líder de mercado possui
13% do mercado. Do 2o. ao 12o. tem média de 3,5% cada um. E a partir do 13o., que possui 1,82% do mercado, tem mais de 170
empresas que detém mais de 52% do mercado. Resumindo, um mercado ultra pulverizado.
E neste mercado pulverizado, a maioria sem investimento algum em nenhuma tecnologia e/ou pagadoria.
No mercado tradicionalmente com folhas de cheques.

Oportunidade
Analisando o mercado imobiliário atual, foi percebido que muitas incorporadoras faz o
pagamento de seus autônomos manualmente e/ou via cheque, onde é fixado o dia do
pagamento, então se a comissão do corretor é paga antes da data definida ele terá
que esperar até o dia do pagamento. E até lá ele não tem nenhum lugar onde possa
consultar o valor exato de quanto iria receber, qual o fluxo, nem mesmo a
data de pagamento do seu cliente.
Quando chega o dia, forma-se uma grande fila de corretores para receber
a sua tão esperada comissão, mesmo sem saber se o cliente realmente
fez o pagamento. O que causa uma frustação, e falta de transparência
para os autônomos e pode ser um dos motivos para o corretor acabar
migrando para outras incorporadoras.

E hoje, no mundo moderno, resolver tarefas como pagamento de contas, compras
e participar de reuniões, é normal fazer tudo pelo celular. Segundo a pesquisa mais
recente do IBGE, 69% dos brasileiros acessam a internet pelo celular e é a preferência
da grande maioria.
O celular sempre foi uma das principais ferramentas do corretor de imóveis, para se
comunicar com o cliente. Antigamente, através de uma ligação, hoje, principalmente
via Whatsapp. Com o mercado cada vez mais competitivo onde o corretor precisa
se locomover, o Whastapp é o maior companheiro para manter o contato com a
equipe e clientes. Afinal, o Whatsapp está presente em 99% dos celulares brasileiros, de
acordo com os dados da pesquisa do Panorama Mobile Time/OpinionBox divulgados
no dia 02 de Março de 2020.
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Chega de cheques
e filas na hora de
receber o pagamento

0800

O CEO da WebroPay, Marcos Li, com mais de 15 anos
de experiência no mercado financeiro oferecendo
consultoria para as instituições financeiras mais
inovadoras e desejadas para se trabalhar como:
NuBank, C6Bank e XP Investimentos, junto com o

CTO Giovanni Schimidt, há mais de 12 anos desenvolvendo
soluções de softwares e realizando projetos de tecnologia
e inovação, decidiram com base nesses dados e criar
uma fintech, onde seu maior objetivo é facilitar a vida dos
corretores de imóveis e imobiliárias.

Agregando a poderosa ferramenta, que é o celular, o controle
das comissões, na palma da mão e sem burocracia para tirar
dúvidas, simplesmente enviar uma mensagem através do
aplicativo de mensagem mais popular do Brasil, o Whatsapp.
Para não se preocupar com a espera de um 0800 ou a
resposta de um e-mail que pode demorar dias.
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Diagnóstico
Assim que foram definidas as melhorias a se fazer no
mercado de pagadoria, começou o desenvolvimento
do aplicativo, com um objetivo ousado de entrar
em operação em 3 meses. Com uma equipe de
desenvolvimento e criação totalmente focada, iniciou a
programação de um sistema que atendesse o volume
de quantos contratos fossem necessários adicionar a
solução e em paralelo aconteciam testes de usabilidade
com corretores formadores de opinião para testar a
solução. Investindo mais de R$ 100 mil na primeira versão
do app.
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O objetivo foi cumprido e a solução estava pronta para uso em 3 meses.
Então se iniciou o próximo desafio da WebroPay, participar de um lançamento
do grande player do mercado imobiliário de Osasco-SP. Na primeira versão
do app o corretor já poderia consultar as datas das parcelas, o valor total de
sua comissão e solicitar o resgate.
Durante o período de lançamento foram rodados mais de 25 milhões em VGV nos primeiros dias, se provando um
grande sucesso.
O acompanhamento nos dias de lançamento ao lado dos corretores e os testes de usabilidade se mostraram
eficientes, logo os corretores estavam mexendo no aplicativo e propondo novas ferramentas para próximas versões.
Logo foi notado que poderiam ser oferecidas inovações ainda melhores.

Solução
Mas como desenvolver novas ferramentas e manter os corretores satisfeitos?
Foi percebido através dos atendimentos via Whatsapp e presenciais que precisávamos
estar cada vez mais próximos dos corretores, melhorando o dia dia e reduzindo o tempo
para solucionar possíveis problemas ou dúvidas com sua comissão para ter mais tempo
de focar nas vendas.
Para oferecer um excelente atendimento a WebroPay também teria que estar totalmente
alinhada com a imobiliária, pois assim conseguiríamos reduzir o tempo de resposta.
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Com a operação a todo vapor,
o investimento passou a ser em uma
equipe especializada em customer
success, para atender o corretor de forma
rápida e eficiente. E aumentou-se a equipe
de tecnologia e inovação para gerar novos
produtos para os corretores e adicionar
novas ferramentas ao aplicativo.
A solução foi manter o contato direto, se
mostrando uma empresa que realmente
se preocupa com o corretor de imóveis,
sempre reunindo as solicitações mais
recorrentes, pela equipe de customer
success, para ele ter tudo no aplicativo.

No início da operação fizeram sorteios de coletes Hering para os corretores dos
plantões e estavam presentes nos stands para tirar dúvidas com o aplicativo.
No dia do corretor de imóveis (27 de agosto) oferecemos um café da manhã especial
nos estandes e como o sorteio dos coletes foi um sucesso, fizemos novamente.
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Maior fidelização
dos corretores
Corretores com
menos dúvidas, maior
transparência nas
comissões e ações
com foco na satisfação
e bem-estar dos
autônomos.

Esses primeiros eventos trouxeram um retorno positivo e revelou histórias de
corretores que já tinham vendido unidades, mas por conta de dívidas pessoais
ou sonhos que queriam realizar acabavam se encontrando em situação de
estabilidade financeira.
Analisando os fluxos, perceberam que um grande volume dos contratos, as
comissões dos corretores são parceladas em média de 10 vezes, segundo o
levantamento dos contratos cadastrados.
Pensando nesses dados surge a oportunidade de oferecer um produto inovador.
Porque não oferecer para o corretor a possibilidade de antecipar as comissões
que ele receberia só lá na frente por uma taxa justa.
O primeiro desafio foi encontrar investidores para criar um fundo para as
antecipações. Após cumprirmos esse desafio o produto começou a ser
desenvolvido em velocidade máxima.

Foi feito um anúncio para todos
os corretores que utilizavam
a pagadoria WebroPay que o
novo produto estava próximo,
como o objetivo da empresa é
que o corretor participe de todo
desenvolvimento, abrimos uma
enquete para escolher o nome do
produto e com 66% dos votos o
nome escolhido foi Bro.Cash.

O produto mais
desejado dos
corretores
de imóveis

O produto foi lançado em novembro de 2020, e de início
foi oferecido mais de 2 milhões para antecipação. No
mês de dezembro aconteceu a campanha do “Bro.Cash
Nalino”, onde se o corretor fizesse postagem em suas
redes sociais ganhavam 2% do valor antecipado como
cashback, a campanha teve duração de três semanas.
Mais uma vez a equipe da WebroPay esteve presente
nos estandes para auxiliar e tirar dúvidas, sobre o
aplicativo e a campanha. A ação foi um grande sucesso
e teve mais de 500 comissões antecipadas.
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Aconteceram também ações voltadas para
as corretoras, é visível o número de mulheres
no mercado imobiliário, segundo a última
pesquisa do COFECI (Conselho Federal de
Corretores de Imóveis) cresceu 144% em
todo o Brasil. No mês de outubro foi realizado
nas redes sociais ações voltadas para o
autocuidado e oferecemos quick massage
no estande para todas corretoras presentes.
O resultado não poderia ser outro, todas as
corretoras atendidas amaram.

Recentemente, no dia das mulheres, entregamos uma lembrança para celebrar e não passar em branco.

Implementação
Para entregar a melhor experiência de pagamentos para os corretores de
imóveis foi necessário buscar soluções ágeis e ao mesmo tempo customizáveis o
suficiente para atender essas demandas que ainda não tinham sido exploradas
e nem documentadas pelas empresas de venda de imóveis no Brasil. Esse foi
um dos grandes desafios da WebroPay, que para se diferenciar neste mercado
de pagamentos teve que conhecer muito bem nossos usuários, entender os
processos envolvidos nos pagamentos e explorar alternativas a fim de oferecer
uma solução extremamente inovativa.
Por essa razão, na WebroPay, são desenvolvidas soluções de ponta a ponta,
construídas pela própria equipe de tecnologia, utilizando as ferramentas
tecnológicas mais modernas e escaláveis.
O repertório de sistemas da WebroPay inclui o aplicativo mobile disponível
para celulares Apple-IOS e Android, além de um sistema de gestão
de comissões que possibilita aos funcionários toda a visualização das
transações feitas em nosso sistema junto com a possibilidade de ações
para atender as necessidades dos usuários com total eficiência, também
dispomos de um conjunto de aplicações para automação das tarefas
de rotina, como realização de operações bancárias, cálculo de risco
para definir as taxas da antecipação, conciliação e fechamento de caixa,
monitoramento de disponibilidade do sistema, habilitação de novos
usuários cadastrados, entre outras funcionalidades.
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Tudo isso é feito utilizando um conjunto rigoroso de processos de segurança com
controle de acessos e criptografia de dados, pois um dos principais valores da
empresa é manter o sigilo dos dados sensíveis tanto dos usuários como das empresas
de venda, preza-se pelo absoluto sigilo dos dados dos usuários assim como dos dados
sensíveis fornecidos pelas empresas de venda.
Valoriza-se muito a facilidade do uso da solução pelos clientes, por
isso oferece-se diferentes opções de integração com os sistemas de
vendas das suas clientes, sendo a principal delas é a API (Application
Programming Interface), WeBro Link, que de forma simples, rápida,
estruturada e bem documentada, permitindo o cadastro das venda
já com a geração dos boletos, com isso em poucos segundos
o corretor já pode entregar o boleto de pagamento do ato da
comissão para o comprador do imóvel.
Os serviços da WebroPay entregam diversos benefícios para as
empresas de venda e para os usuários da plataforma, porém
existem outras possibilidades que podem ser exploradas dentro
do mercado imobiliário, enxerga-se que o serviço de pagamentos
tem espaço em alguns ramos do mercado como:
● Distribuição de pagamentos dos prestadores de serviço
e fornecedores da construção civil.
● Distribuição de pagamentos e comissões para porteiros de condomínios.
● Distribuição de pagamentos para fornecedores de condomínios.
● Oferta de parcelamento por boletos de serviços de alto valor como projetos arquitetônicos.
● Pagamentos de prêmios e comissões para vendedores de serviços e produtos para empresas do mercado
imobiliário.
● Antecipações de recebíveis para todos os indivíduos e fornecedores supracitados.
Existem diversas possibilidades inexploradas e muitas regiões de crescimento para a WeBro dentro do mercado
imobiliário, que somados ao conhecimento tecnológico da empresa permitem essa rápida penetração no
mercado e um crescimento exponencial sem deixar de lado a cultura inovadora e com 100% de foco no cliente.

Resultados
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Em menos de seis meses, com uma operação madura e sustentável,
é oferecido integração com os principais sistemas de CRM, a base
conta com cadastro de mais de 700 corretores, rodados mais de 300
milhões em VGV e mais de 18 milhões em comissões pagas.
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De acordo com os parceiros comerciais da WebroPay, é cumprido o serviço com excelência, atendendo bem os
corretores e agilizando os processos internos em relação a pagamento de comissões. Como mostra o depoimento do
Erick Singh, diretor comercial, responsável por mais de 500 milhões em VGV em contratos rodados:
- “ A WebroPay tem facilitado os pagamentos com um aplicativo muito intuitivo e um atendimento excelente para
nossos autônomos. Satisfação em contar com a WebroPay.”
A avaliação entre os corretores que utilizam a pagadoria não são diferentes, em pesquisa feitas através do Whatsapp
mostra a satisfação da grande maioria.
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