i9 VALE
IMOBILIÁRIA

Criamos um nome forte,
temos como base a praticidade
e a objetividade sem perder a
segurança dos negócios.

tecnologia a favor

da assertividade
i9vale Imobiliária, em São José do Campos e Jacareí,
aposta na inovação para garantir cliente satisfeito
ecnologia, segurança jurídica e pessoal qualificado. Esses são os três pilares da i9vale Imobiliária, com unidades em São José dos Campos
e Jacareí. A empresa, que nasceu há quatro
anos, em meio a crise econômica, surgiu como
uma startup, e encara desde então o desafio de estar à
frente das mudanças do mercado imobiliário nacional.
“Iniciamos com quatro pessoas e hoje temos um
total de dez corretores e três funcionários. O nosso diferencial, além da tecnologia que possuímos, com drones e equipamentos para diferenciar o imóvel com fotos profissionais, é entender a necessidade do cliente
para que possamos auxiliá-lo”, afirmou Pedro Júnior,
sócio da empresa.
“Já possuíamos a experiência em empreender, mas este
foi um desafio pessoal. Criamos um nome forte, temos
como base a praticidade e a objetividade sem perder a segurança dos negócios. Dessa forma, estamos com um crescimento anual acima da média”, continuou o empresário.
A i9vale Imóveis comercializa não só imóveis na região valeparaibana, mas também em Orlando e Miami,
na Flórida, Estados Unidos. Em breve, aliás, a i9 ganhará novo braço: a i9select SJC, voltado para imóveis
selecionados e exclusivos.
“No Brasil, focamos em imóveis de alto e altíssimo
padrão”, disse ele. “Trabalhamos com venda, locação e
administração. Em relação à aluguel, temos ainda processos de “alugue fácil’, com garantias mais atuais e assinatura eletrônica de contratos e laudos, o que proporciona rapidez e agilidade nos processos”.
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TENDÊNCIAS.
Segundo Pedro, o mercado de imóveis de terceiros
(usados) é o destaque no setor atualmente. “Devido a crise econômica, os lançamentos caíram muito na região.
Por outro lado, o mercado de imóveis usados possibilita
trocas e permutas. Nessa área, a tecnologia nos ajuda oferecendo informação rápida e atualizada com o cruzamen-
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to das informações no banco de dados que possuímos”.
Com clientes satisfeitos e o volume de transações
acima da média do ano passado, a imobiliária tem se
consolidado no mercado e já configura entre as três
maiores da cidade de São José.
A i9vale Imóveis fica na av. Getúlio Vargas, 2220, Lojas 29 e 30, Villa Branca, em Jacareí. Tel.: (12) 3021-5100
e (12) 98209-5100. Informações: www.i9vale.com.br. Já
a i9select fica na av. São João, 2375, CJ 501, Jd. Aquárius, em São José. Tel.: (12) 3943-9300. Informações:
www.i9select.sjc.br.l
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