


Através dele, explicaremos o passo a passo do 

Affiliate Program, com o objetivo de esclarecer 

todas as suas dúvidas em quatro blocos:

1. Fazendo parte do Affiliate Program.

2. Divulgando a Parceria Comercial com a Piquet Realty.

3. Indicando um cliente.

4. Comissionamento da venda do imóvel.

Seja bem-vindo ao Affiliate Program!

Este manual foi desenvolvido especialmente 
para você, nosso Parceiro Comercial



FAZENDO PARTE 
DO AFFILIATE PROGRAM



SOMENTE CORRETORES COM
A LICENÇA DO CRECI VÁLIDA
PODEM SER AFILIADOS

Como vou saber das novidades sobre o 
mercado imobiliário e as oportunidades 

de investimento?

 
A Piquet Realty oferece algumas formas de você se manter

atualizado com todas as oportunidades imobiliárias nas

cidades de Miami, Orlando e NY, são elas:

WEBSITE: WWW.PIQUET.COM

No site você poderá pesquisar imóveis de 

diferentes faixas de preços, para conhecer um pouco 

do Mercado imobiliário Americano. Ofertamos no site 

os lançamentos (pré-construções) e os imóveis já 

disponíveis no mercado.

Além disso, poderá conferir todas as entrevistas já 

realizadas com a Piquet Realty.

REDES SOCIAIS

F

I

Publicamos diariamente lançamentos e oportunidades.

NEWSLETTERS

Se cadastre no nosso site para receber nossa newsletter ofi-

cial com oportunidades e destaques importantes sobre o mer-

cado imobiliário. 

PiquetRealtyOfficial

PiquetRealty



Meu cliente está com muitas dúvidas e eu gostaria 
de orientá-lo antes de encaminhá-lo a Piquet Realty. 

Como faço?
 
A fonte de informação dos imóveis é exclusivamente 

o nosso site e as diversas formas de comunicação 

citadas na resposta anterior. A fim de aprofundar o 

conhecimento do cliente, a Piquet Realty tem em sua equi-

pe vários gerentes de vendas e mais de 100 consultores imo-

biliários que vivenciam diariamente as mudanças do mercado 

dos Estados Unidos e estão prontos para responder suas per-

guntas e tirar suas dúvidas.

Desta forma, um de nossos consultores especializados no 

mercado americano, fará o atendimento direto ao cliente des-

de o início do processo. Lembrando que o mesmo já constará 

em nossa base de dados como seu indicado e toda e qualquer 

transação efetivada será automaticamente comissionada à 

você, nosso parceiro comercial.

Meu cliente tem várias dúvidas jurídicas, qual 

suporte vocês podem oferecer?

 
Todo suporte jurídico é feito pelo escritório de advocacia

Piquet Law Firm – www.piquetlawfirm.com - que prestará à

todos os seus clientes, serviços relacionados a leis de

imigração, direito imobiliário, abertura de empresa,

dentre outros.

Se eu tiver alguma dúvida ao longo do processo, 

com quem devo falar?

 
O ponto de comunicação deve ser sempre o e-mail 

afiliado@piquetrealty.com, com a equipe diretamente liga-

da ao programa. Com eles, você terá todo o suporte para 

qualquer dúvida ou esclarecimento. Você também terá direto 

acesso ao corretor que estará trabalhando com seu cliente.



PASSO A PASSO

REUNIÃO COM O CLIENTE

USE NOSSO FORMULÁRIO PARA 
CAPTAÇÃO DE DADOS DO CLIENTE

ENVIE O FORMULÁRIO PARA
AFILIADO@PIQUETREALTY.COM

ASSIM QUE RECEBIDO O FORMULÁRIO, 
A PIQUET REALTY ESTARÁ ENTRANDO EM 
CONTATO COM SEU CLIENTE.



DIVULGANDO A PARCERIA 
COMERCIAL COM A

PIQUET REALTY



A parceria comercial envolve também a divulgação 
dos meus imóveis no Brasil no site da Piquet Realty 

ou em outro local?

Não, porém a logomarca Parceiro Comercial: Piquet Realty po-

derá ser utilizada em destaque no website do parceiro, após 

aprovação da equipe de marketing da Piquet Realty.

Posso divulgar a parceria comercial com a Piquet 

Realty?

 
Sim, a parceria comercial entre a Piquet Realty e o parceiro 

poderá ser divulgada através do uso da logomarca Parceiro 

Comercial: Piquet Realty.



INDICANDO UM CLIENTE



Como proceder na indicação de um cliente?

 
Para indicar um cliente é muito simples:

• Preencher o formulário “Registro de Clientes - Affiliate Pro-

gram” e encaminhar ao email afiliado@piquetrealty.com. Este 

formulário encontra-se em anexo. Após recebermos o for-

mulário, seu cliente estará registrado debaixo do seu nome, 

garantindo sua comissão.

 Quem cuidará do cliente indicado?

 
Inicialmente seu cliente será contatado por um de nos-
sos gerentes de venda, que dará as boas vindas e 
fará uma análise do que ele procura. Entendendo o perfil do 
cliente, ele será encaminhado a um de nossos consultores 

imobiliários.

Como é feito esse trabalho?

 
Baseado no perfil do cliente, nossos consultores 
imobiliários iniciarão uma pesquisa de propriedades 

disponíveis, para que seja avaliada pelo cliente.

Quanto tempo isso pode levar?

O processo de compra do seu cliente pode levar vários meses 

de negociação, considerando o tempo de análise e decisão.

Como fico sabendo se meu cliente está sendo aten-
dido ou se já fechou negócio com a Piquet Realty?

Pelo acesso direto ao corretor que estará trabalhando com 
seu cliente. Ele/ela poderá responder todas suas perguntas.



COMISSIONAMENTO DA
 VENDA DO IMÓVEL



A partir da venda de um imóvel para o meu cliente 

indicado, qual o comissionamento que terei?

Qualquer transação imobiliária realizada entre seu 

cliente e a Piquet Realty, será repassada para você uma

porcentagem de 20% da comissão total (bruta), ou o mesmo 

que metade da comissão líquida recebida pela Piquet Realty 

(lembre-se que teremos que pagar todos os impostos ameri-

canos, a comissão do nosso corretor americano que atendeu o 

seu cliente, e despesas adicionais com o escritório, etc).

Exemplo: Venda de $1 milhão de dólares x 5% de comissão 

para a Piquet Realty = $50 mil dólares de comissão total 

(bruta), onde nesse caso o parceiro receberá $10 mil dólares 

pela indicação do cliente. 

Posso abrir uma conta bancária nos Estados

Unidos para recebimento desta comissão?

 
A Piquet Realty só poderá efetuar um pagamento de comissão 

em uma conta bancária no Brasil, já informada no contrato. 

Para receber em uma conta bancária americana, o corretor 

tem que ter a licença de “realtor” nos EUA.

A nossa equipe está à 
disposicão para qualquer outro

questionamento, através do e-mail 

afiliado@piquetrealty.com.



WWW.PIQUET.COM

Central de Atendimento
Estados Unidos

305.373.0102

info@piquetrealty.com
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