iad Portugal lança ferramenta única no mercado de estimativa de
valor de imóveis
Calcular o valor do seu imóvel é agora mais fácil com a ferramenta “iad value”, disponibilizada no site da
rede de consultores imobiliários independentes: iadportugal.pt.
Fácil, sem custos e imediata. Assim é a nova ferramenta de estimativa de valor de imóveis da iad Portugal,
que está disponível no site da iad Portugal. Ao utilizar a Inteligência Artificial e Big Data, esta ferramenta
trata dados referentes ao mercado imobiliário português e pretende ajudar profissionais do setor e clientes a
conseguirem estimativas mais transparentes, facilitando a tomada de decisão.
Para todos aqueles que pretendem saber qual o valor de um imóvel, basta aceder a www.iadportugal.pt e
clicar no separador “ESTIMATIVA”. Depois basta preencher alguns campos com as características do
imóvel e visualiza imediatamente, no site, o resultado.
“Qualquer pessoa que queira saber o valor do seu imóvel, queira ou não vendê-lo, pode fazê-lo através da
nossa ferramenta, de forma rápida e completamente gratuita”, explica Alfredo Valente, diretor-geral da iad
Portugal. O facto de apresentar o valor do imóvel de forma imediata é a grande novidade desta ferramenta,
que com este (grande) pormenor a torna única no mercado do imobiliário: “Não há no mercado nenhuma
ferramenta que calcule o valor de uma casa de forma imediata. É sempre necessário chamar um consultor
para avaliar o valor do imóvel. Mas agora no nosso site, os clientes ficam informados de forma mais eficaz e
sem perder muito tempo”.

Não é de estranhar que esta novidade surja pelas “mãos” da iad, já que é um modelo de negócio que aposta
na desmaterialização das agências, uma rede ancorada no digital. A rede é a única que funde imobiliário,
web e marketing de rede. “A iad value encaixa-se perfeitamente no nosso conceito, tão diferente das
imobiliárias tradicionais e temos a certeza que acrescenta valor ao mercado”, refere ainda o responsável.
A partir de agora, estimar o valor do seu imóvel está à distância de um clique.

Sobre a iad
Fundada em França, em maio de 2008, por Malik Benrejdal, Jérôme Chabin e Sébastien Caille, a iad partiu de um
conceito visionário que funde imobiliário, web e marketing de rede. A iad vem desmaterializar as agências (lojas),
promovendo uma relação de proximidade entre o consultor imobiliário e o cliente, prestando um serviço mais
competitivo a quem queira comprar, arrendar ou vender um imóvel.
Com um volume de negócios de 225 milhões de euros, o grupo iad conta com alguns dos mais importantes fundos de
investimento mundiais no seu capital - Naxicap Partners, IK Investment Partners e Rothschild Five Arrows - o que
demonstra o imenso potencial deste modelo criado para revolucionar o paradigma da mediação imobiliária.
A prova do sucesso da iad é que, em poucos anos, se tornou a maior rede de consultores imobiliários independentes em
França, tendo hoje mais de 9500 consultores, cerca de 70 000 imóveis online e tendo já concretizado sonhos a mais de
250 000 famílias.
A iad iniciou a sua internacionalização com a criação da iad Portugal em 2015, estando hoje também presente em
Espanha e Itália. A iad tem um ambicioso plano de expansão para diversos países na próxima década, tendo como
objetivo tornar-se na maior rede imobiliária a nível europeu.
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