
QR CODE DINÂMICO 
E O MERCADO IMOBILIÁRIO 

O  C Ó D I G O  Q U E  V E N D E  P O R  V O C Ê  

G E R A D O R  O N L I N E  D E  Q R  C O D E  D I N Â M I C O  



Este cliente pega o celular, aponta para esse ícone e é imediatamente direcionado 
para o universo virtual, onde lhe são apresentadas todas as informações sobre o 
empreendimento ou imóvel em questão.  Metragem, número de aposentos, se há ou 
não armários, churrasqueira, valor do imóvel ou do aluguel, condições da negociação, 
imagens do interior do imóvel , inclusive vídeos se houver e todas as demais informações 
que você julgar pertinentes e necessárias. Fantástico, não é ? 
 

Com o impacto de tal facilidade e praticidade o cliente fica envolvido com a riqueza 
de detalhes e resolve,  ali mesmo, no mesmo instante, apenas tocando na tela do 
celular, ligar para sua imobiliária ou para um dos seus corretores para assim iniciar o 
processo de atendimento, marcar uma visita ou até decidir pela negociação. 
 
Você acredita que essa cena possa acontecer com você? Já presenciou algo parecido 
com o que acabamos de imaginar? Pois esteja certo de que essa não é uma realidade 
distante do nosso mercado imobiliário. Essa realidade é possível e já está disponível! 

 

O QUE É QR CODE ? 
 

QR Code é um tipo de código de barras que pode ser escaneado, lido, por qualquer 
aparelho celulares que tenha câmera fotográfica e acesso à internet. Para isso, basta 
baixar um das dezenas de aplicativos gratuitos de decodificação.  Alguns celulares já 
vem de fábrica com esse recurso. 
 
Um dos principais benefícios que fazem do QR Code uma ferramenta relevante e 
estratégica é o fato de ser um meio de transmitir rapidamente informações que podem 
ser desde texto, imagem, vídeo, links para sites ou hotsites e até posições geográficas. 
 
Além disso, o QR Code ativa uma das principais motivações do ser humano: a 
curiosidade. E por meio desse sentido, o potencial cliente pode experimentar um 

envolvimento diferenciado, inovador e único com o seu negócio por meio de interação 
entre o mundo real e o mundo virtual. 
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Inove, surpreenda seu cliente! 

Não seja apenas mais um igual a 

todos os outros. 

QR CODE, para 
potencializar seus negócios 

Imagine um cliente passando, em qualquer dia e a qualquer hora,  por um dos  

imóveis que é comercializado por você ou sua imobiliária. Em um local 

estratégico há uma placa e nela está impresso um ícone cheio de quadradinhos 

pretos, um QR CODE. Seu cliente aponta o celular para o QR Code e obtém, 
instantaneamente, todas as informações do imóvel.  
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GERADOR DE QR CODE DINÂMICO 

O incrível potencial 
do QR CODE Dinâmico 

AFINAL, O QUE É QR CODE DINÂMICO? 
 

QR Code Dinâmicos, de uma forma geral, são QR Codes comuns, diferenciando-se no 
entanto na maneira com que eles contém as informações. 
 
Um QR Code comum contém a informação expressa diretamente em seu código 
(gráfico) e é válido enquanto tal informação também seja válida. Logo, não é possível 
reaproveitar um QR Code comum ou estático para veicular uma informação diferente da 
qual o mesmo foi criado. 
 
Por exemplo: se você criou um QR Code estático contendo o endereço da sua empresa 
e no decorrer do tempo sua empresa mude de endereço, o QR Code criado se tornará 
inútil, pois é impossível editar as informações contidas no mesmo. 
 
Isso não acontece com os QR Codes Dinâmicos pois trazem expressa em seu código o 
local onde a informação a ser divulgada está armazenada. Assim sendo, mesmo que se 
altere a informação ou o local da informação armazenada, em nada interfere ou altera 
a parte gráfica do QR Code Dinâmico. 
 
Tomando o exemplo acima, ao utilizar um QR Code Dinâmico, sua empresa poderá 
mudar de endereço quantas vezes forem necessárias sem que com isso o QR Code 
Dinâmico sofra qualquer alteração. Ele permanecerá válido e veiculará a informação 
atualizada e correta. 
 

Os Códigos QR Dinâmicos são convenientes porque tem total flexibilidade. Proporcionam 
uma considerável economia de recursos, além de poder reutilizar todo o material já 
produzido, quando da necessidade de atualizações ou alterações do conteúdo dos 
mesmos. 
 
QR Codes dinâmicos podem ser pintados, impressos , adesivados ou  produzidos  de 
forma permanente, pois podem ser reutilizados ou editados a qual tempo, sem que com 
isso haja qualquer alteração da parte gráfica do código. 
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O incrível potencial 
do QR CODE Dinâmico 

Ser criativo, inovador e original é 

uma poderosa vantagem competitiva. 

Pense nisso ! 

USO DO QR CODE EM PLACAS, ETIQUETAS E ETC 
 

Uma das estratégias mais utilizadas é a inserção do 
QR Code Dinâmico neste tipo de material. Esse é 
um importante recurso, pois esses meios de 
comunicação pode oferecer todas as informações 
importantes, ali mesmo, no local, levando a 
influenciar, positivamente, a tomada de decisão 
do cliente. 

APLICAÇÃO NO CARTÃO DE VISITAS 
 

Esta é uma das formas de estreitar o 
relacionamento entre o cliente,  estabelecimento, 
vendedores e funcionários. O QR Code Dinâmico , 
nesse caso, pode direcionar o cliente para o site da 
empresa ou até mesmo um mapa de como chegar 

ao mesmo, contatos telefônicos, mensagens de 
boas vindas entre outras possibilidades. 

OUTDOORS, LETREIROS, PLACAS E POSTERS 
 
Outdoors, Placas, Posters, Letreiros Banners e 
Displays sempre com informações atualizadas sem 
que para isso sejam impressos ou produzidos 
novamente. Você muda a informação mas o QR 
Code Dinâmico continua exatamente o mesmo. 
QR Codes podem ser sacaneados (lidos) a 
distâncias consideráveis. 

DO IMPRESSO AO DIGITAL E VIRTUAL 
 
Utilizar QR Codes Dinâmicos em seus anúncios em 
jornais classificados, revistas , catálogos ou mesmo 
em sites especialistas, coloca seu cliente em 
contato direto com sua imobiliária de uma maneira 
direta e inédita com um super potencial para 
realização de negócios. Você pode utilizar para  
enviá-lo a um produto específico ou para todo seu 
site 
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Inove, surpreenda seu cliente! 

Não seja apenas mais um igual a 

todos os outros. 

QR Code para auxiliar 

o Corretor de Imóveis nas vendas 

Não há mais como fugir da tecnologia. Hoje em dia, para um corretor de imóveis se 
destacar, de fato, ele precisa estar por dentro das novas ferramentas tecnológicas. Não 
podia ser diferente. Segundo o Ibope, já são mais de 230 milhões de smartphones ativos 
no Brasil. 

 
Impossível não notar e aproveitar o incrível potencial da popularização desses aparelhos. 
A partir deles, é possível alavancar o desempenho na divulgação de vendas ou locação 
de imóveis. E o QR Code Dinâmicos da PrintPIX vem auxiliar o Corretor de Imóveis a obter 
vantagens competitivas com essa tecnologia de forma criativa para modernizar os 
recursos utilizados para negociação de imóveis.  
 

COMO SE DESTACAR? 
 
Não é preciso abandonar as formas mais tradicionais de divulgação. O QR Code 
Dinâmico pode ser inserido em panfletos, cartão de visita, folders, etiquetas e placas. A 

imagem serve como um complemento às informações já anunciadas, portanto é 
importante que você possua um site imobiliário, para onde seus clientes serão 
encaminhados ao escanear(ler) o QR Code Dinâmico, apresentando o anúncios e todas 
as informações do imóveis. 
 

AS VANTAGENS DO QR CODE  
 
Fortalecer a marca da imobiliária: a placa com o QR Code aumenta a visibilidade do 
imóvel e divulga o site da imobiliária. O aplicativo aproxima o cliente, abrindo um novo 
canal de comunicação. Por fim, com esse recurso você pode mapear o desempenho 

dos seus anúncios e utilizar um único sistema para várias divulgações. 
 
Valorização e credibilidade: o QR Code deixa o seu anúncio mais transparente. Qualquer 
cliente prefere um anúncio bem detalhado do que aqueles que geram dúvidas. Isso 
mostra credibilidade e passa maior confiança, além de envolver o cliente de forma 
rápida e mais eficiente. 
 
Não perca tempo e comece já a pensar em informações úteis 
para exibir seus imóveis e potencializar as divulgações. 
Demos a ferramenta, mas também ajudamos 
na melhor estratégia! 
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O QUE É PRINTPIX? 
 

O PrintPIX é um Gerador Online de QR Codes Dinâmicos. Nossa aplicação online gera e 

mantém registrados em nosso banco de dados de todos os QR Codes criados e gerados 
por nossos clientes.  
 

RASTREABILIDADE E ESTATÍSTICAS 
 
Com as informações que são armazenadas somadas as informações obtidas durante a 
leitura dos QR Codes Dinâmicos produzimos, em tempo real, relatórios estatísticos 
contendo: quantas vezes o código foi escaneado (lido), em que dia, em que lugar, as 
coordenadas do local, em que horário, IP do equipamento leitor e com quais dispositivos 
os códigos foram escaneados. 
 
Com tais informações você pode-se otimizar a divulgação, a oferta de informações e o 
planejamento de ações de marketing. 

PROCEDIMENTO PARA CONTRATAÇÃO 
 

Acesse o site PrintPIX.com.br, selecione o plano desejado ou acesse a página de 

planos especiais por volume de códigos, preencha o formulários e envie. Sua 

conta será ativada em até 2 horas. 

 

Visite o site da ClickTools TI e conheça nossas soluções e serviços. 

 

 

 

 

 
• www.clicktools.com.br 
• clicktools.br@gmail.com 

• Fone: 11 3379-0155 
• Whatsapp: 11 97970-2461 
• Skype: agenciaclicktools 

 
DAMOS TODA A ASSESSORIA E TREINAMENTOS NECESSÁRIOS PARA A IMPLANTAÇÃO 

 

AMPLIE AS OPORTUNIDADES DE REALIZAR NEGÓCIOS.  
ADOTE O QR CODE DINÂMICO COMO ESTRATÉGIA 

COMPETITIVA ! 


