VivaReal desenvolve aplicativo para Apple Watch
Portal apresenta primeiras imagens do app para busca de imóveis
Tecnologia mobile tem sido o foco de investimento das empresas e não é por menos: os acessos
de usuários migram cada vez mais da telona do desktop para as telinhas dos celulares e tablets.
No mercado imobiliário não é diferente, por isso o VivaReal, portal de anúncios líder no Brasil,
está se antecipando ao lançamento do Apple Watch e já trabalha no desenvolvimento do
aplicativo para o produto.
O protótipo teve sua primeira versão desenvolvida em fevereiro e, a partir de então, já foram
realizadas melhorias no produto. O principal diferencial para o consumidor em relação aos
aplicativos para smartphones será a facilidade com que poderá buscar imóveis “sem retirar o
celular do bolso”. Assim poderá receber notificações de imóveis disponíveis por geolocalização,
entrar em contato com corretores e imobiliárias e conhecer o valor médio do metro quadrado
em determinado bairro, entre outras facilidades.
“Hoje mais de 37% dos nossos acessos vêm de aplicativos móveis, a previsão é que em 5 anos
esta proporção chegue a 80%. Temos a preocupação de acompanhar a tendência de que a
tecnologia mobile faça cada vez mais parte da vida das pessoas e de atuar como um facilitador
para que elas encontrem o imóvel ideal de forma simples e dinâmica. Da mesma forma,
acreditamos que assim oferecemos para nossos clientes os melhores resultados”, explica Brian
Requarth, CEO do VivaReal.

Sobre o VivaReal
O VivaReal é um portal imobiliário que conecta o consumidor ao imóvel ideal por meio
de mais de 3 milhões de anúncios para compra e locação. O portal é líder absoluto em
seu segmento de atuação* e recebe mais de 10** milhões de visitas por mês em seu
site e seus aplicativos móveis. O VivaReal tem imóveis de corretores, imobiliárias e
incorporadoras anunciados em mais de 1 mil cidades brasileiras.
(*) Fonte: Serasa Experian Hitwise / (**) Fonte: Google Analytics
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