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Onde fica: 
Rua expedicionário Holz, 74, 

atiradores.
contato: 3402-2300

Loocau Imóveis tem mais de duas mil opções à 
disposição dos clientes e está sempre buscando 
qualificação e melhorias neste mercado

Transparência, 
inovação e exclusividade

clivanda acredita em uma grande 
reação do mercado imobiliário e 
garante: “Para quem quer comprar, 
este é o melhor momento. nunca 
mais na história do imóvel ele vai 
conseguir comprar por este valor.”

Clivanda Tomio.
Empresária.

www.loocau.com.bracesse nOssO site:

Obstinada pela transparência no trato com o cliente, 
a empresária Clivanda Tomio ergueu a Loocau Imóveis, 
uma das imobiliárias mais sólidas de Joinville, com 15 
anos de experiência. 

Depois de cuidar por anos de uma loja de decoração, 
Clivanda recomeçou sua vida no universo imobiliário. No 
começo, confessa que não acreditava que iria dar certo 
neste ramo, mas depois passou a enxergar o quanto po-
deria contribuir com melhorias e qualificação. “Sempre 
gostei de saber a fundo o que estava vendendo”, depõe. 
Para Clivanda, não tinha mais ou menos. A metragem do 
imóvel tinha de estar exata. Era preciso passar o certo, o 
correto para quem estava do outro lado da linha. “Não 
aceitava fazer negócios ocultando informações.”

E foi observando outros corretores e aprendendo com 
seus erros e acertos que Clivanda cresceu e se firmou. Tra-
balhou em três imobiliárias e chegou a ser campeã de ven-
das por anos seguidos. Até que decidiu abrir sua empresa, 
embalada por seu espírito empreendedor.

Hoje, orgulha-se de comandar uma imobiliária que 
preza pela qualificação de seus colaboradores. Oferece de-
zenas de cursos gratuitos aos corretores, como gestão de 
negócios, financiamento imobiliário, curso financeiro de 
HP, prospecção de clientes, manutenção do cliente, conhe-
cimento do produto, comportamento do corretor, do clien-

te, entre outros. “Antes de oferecer um imóvel, precisamos 
ouvir o cliente, saber o que gosta, o que faz em casa, se tem 
filho, onde trabalha, qual sua logística, enfim, saber o que 
realmente é importante para ele porque suas necessidades 
vão desenhar o imóvel que procura”, ensina a empresária.

A Loocau foi aprimeira empresa que passou a oferecer 
esses cursos de forma gratuita. O curso de gestão imobili-
ária que ela ministra, aliás, é baseado no livro do corretor, 
e junta experiência do dia a dia com a parte técnica,que 
é o conhecimento do produto, saber fazer comparativos.

Para Clivanda, o imóvel é o maior bem de uma família, 
porque abriga o amor, a prosperidade, é onde as pessoas 
se alimentam de energia para ir trabalhar todos os dias. É 
algo sagrado. “É realizar um sonho, de fato, por isso todo 
este cuidado”, complementa.

Ela sempre acreditou que o mercado imobiliário po-
deria ser algo mais profissional e luta até hoje por isso. 
Por fazer algo novo, diferente em que o cliente se bene-
ficie. Clivanda ajudou a criar o Núcleo das Imobiliárias 
na Acij, fez a primeira rede de imobiliária de SC, foi di-
retora e uma das fundadoras da Rede Brasil de Imóveis. 
“Tudo isto é titulo, mas sempre dá para trocar aprendi-
zado, experiência”, pontua.

Outra ferramenta que a empresária acredita é a ex-
clusividade aliada ao trabalho sério. 

Clivanda também fez questão de tra-
zer para a Loocau algo que sempre pra-
ticou em sua trajetória profissional. Em 
todas as vendas, uma pequena parte do 
lucro vai para uma caixinha que depois se 
reverte em doações para crianças caren-
tes. Neste final de ano, calcula-se uma mé-
dia de 650 crianças a serem beneficiadas. 
Também realizam anualmente uma gin-
cana interna entre todos os colaboradores 
da Loocau a fim de arrecadar alimentos, 
roupas, calçados, brinquedos, etc., para 
doações a entidades carentes. Além disso, 
a Loocau também faz uma festa de Na-
tal em alguma comunidade. “Recebemos 
muito mais do que damos, porque para 
nós, nem tudo é imóvel”, testemunha.

Com foco em lançamentos, a imobiliá-
ria tem hoje 1.541 apartamentos na planta 
ou novos prontos para morar e 744 imó-
veis de terceiros usados.  Há imóveis que 
variam de R$ 100 mil até acima de R$ 20 
milhões. Só trabalha com venda e atua 
fortemente no mercado de Joinville, mas 
tem opções em Jaraguá, Blumenau e no 
Litoral Norte até Florianópolis.

Possui uma equipe preparada para 
atender às necessidades de cada cliente. 
Há também um plantão online que tira 
todas as dúvidas do internauta. 

A Loocau também conta com dez 
pessoas na parte administrativa, uma 
advogada e apoio de um escritório de ad-
vocacia. 

Para um futuro próximo, em dois me-
ses, no máximo, a imobiliária deve lançar 
uma plataforma de vendas que vai inte-
ragir diretamente com o cliente, vai ser 
e entender seu comportamento para ofe-
recer exatamente o que procura. Prome-
te revolucionar o mercado imobiliário e, 
principalmente, facilitar a vida de quem 
está do outro lado da tela.

A ideia é vender não mais só para 
Joinville e região, mas para todo o mer-
cado nacional. 
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Costa e Silva REF.4234
Sobrado geminado seminovo,  

2 dormitórios, garagem, sacada, próximo  
do Fort Atacadista. Averbado.

DE: R$ 225.000,00
POR: R$ 210.000,00

Bom Retiro REF.4353
Sobrado geminado, 2 dormitórios + 1 suíte closet,  

sacada, piso em laminado madeira, acabamento em  
gesso. Estuda permuta por imovel de menor valor.

DE: R$ 310.000,00
POR: R$ 282.000,00

Saguaçú REF.4261
Sobrado geminado averbado, suíte + 2 quartos,  

sala de estar/jantar com lavabo, pronto para morar.  
Estuda permuta por terreno noSaguaçú.

DE: R$ 415.000,00
POR: R$ 390.000,00

Santo Antônio REF.4356
Geminado novo, são 3 dormitórios, sendo 1 suíte, sacada, 

churrasqueira privativa, piso em laminado madeira e 
porcelanato. 2 vagas de garagem. Averbado.

DE: R$ 573.000,00
POR: R$ 550.000,00

Saguaçú REF.4313
4 dormitórios, salas amplas com lareira, área de  

convivência com piscina e churrasqueira. móveis sob 
medida em todos os comodos. Estuda permuta por apto.

DE: R$ 1.400.000,00
POR: R$ 1.250.000,00

Costa e Silva REF.4623
Sobrado geminado novo, 2 suítes. Possui  

rebaixo em gesso, piso em porcelanato e laminado  
madeira. Próximo à panificadora Erna.

DE: R$  250.000,00
POR: R$ 235.000,00

Bom Retiro REF.4540
Sobrado geminado com 3 dormitórios  

sendo 1 suíte, 2 vagas de garagem e churrasqueira 
externa. Próximo ao posto de saúde.

DE: R$ 360.000,00
POR: R$ 340.000,00

Costa e Silva REF.2906
Suíte com closet + 2 dormitórios, 2 salas com  

lavabo, assoalho com laminado de madeira, com  
2 garagens. Ótimo padrão de construção.

DE: R$ 590.000,00
POR: R$ 560.000,00

América REF.4613
Condomínio fechado, 4 dormitórios sendo 1 suíte-master 

+ 1 suíte + 1 demi-suite, 2 vagas de garagem. Estuda 
permuta por apto de menor valor na zona norte.

DE: R$ 1.290.000,00
POR: R$ 1.270.000,00

Floresta REF.4699
Averbada, 4 dormitórios sendo 1 suíte, 2 vagas de  

garagem, ótima ventilação e posição solar.  
Possui cozinha sob medida e armários na suíte.

DE: R$ 380.000,00
POR: R$ 378.000,00

Bom Retiro REF.4704
Sobrado 3 dormitórios sendo 1 suíte closet, 2 vagas de 
garagem, móveis sob medida na cozinha, suíte, closet. 

Aceita permuta por cobertura até R$ 450 mil.

DE: R$ 500.000,00
POR: R$ 495.000,00

Saguaçú REF.4130
Ampla suíte com armários + 2 dormitórios, salas amplas. 

Ótima área com churrasqueira. Em fase de averbação. 
Estuda permuta por apartamento na zona norte. 

DE: R$ 650.000,00
POR: R$ 640.000,00

Pirabeiraba (centro) REF.4512
3 dormitórios (1 suíte master), 2 vagas de garagem, área 
externa com churrasqueira e piscina, móveis na cozinha, 
lavabo, área de serviços, bwc, suite, split na sala e lustres.

DE: R$ 980.000,00
POR: R$ 890.000,00

Boa Vista REF.4717
3 dormitórios sendo 1 suíte, 2 vagas de  

garagem, churrasqueira externa,  
móveis planejados, averbada, 

DE: R$ 400.000,00
POR: R$ 395.000,00

Iririú REF.4658
Condominio fechado, com 3 dormitórios (1 suite),  

2 vagas de garagem, amplo terreno. Armários na cozinha, 
bwc e em 1 dormitório. próxima à igreja São Sebastião.

DE: R$ 515.000,00
POR: R$ 495.000,00

Centro REF.4293
3 suítes, 3 salas, comodos amplos e integrados.  

Área externa com churrasqueira e piscina. Cercado  
de linda área verde. Aceita imoveis de menor valor.

DE: R$ 1.600.000,00
POR: R$ 1.390.000,00

Anita Garibaldi REF.4257
3 dormitórios (1 suíte com closet e hidro) + 1 dormitório 

no pavimento terreo + salas integradas, área externa com 
piscina e churrasq. garagem para 5 carros. Estuda permuta.

DE: R$ 795.000,00
POR: R$ 700.000,00

Saguaçú REF.4653
Sobrado geminado com 1 suite closet + 2 dorms, 2 vagas 

de garagem e ótima área de festas, móveis na cozinha, 
lavanderia, churrasqueira, lavabo, banheiro e closet.

DE: R$ 450.000,00
POR: R$ 446.000,00

Plantão         9918-8311

Bom Retiro REF.4581
Sobrado geminado com 3 dormitórios (1 suíte), móveis 

planejados na cozinha e em 1 banheiro. com churrasqueira 
privativa. Estuda permuta por apto com elevador.

DE: R$ 295.000,00
POR: R$ 290.000,00

Vila Nova REF.4534
Sobrado geminado em construção com 3 dormitórios 

sendo 1 suíte, garagem e churrasqueira privativa. Estuda 
permuta por terreno para construção de geminados. 

DE: R$ 295.000,00
POR: R$ 269.000,00
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