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ENTREVISTA
Com Diogo Ferreira - Diretor Executivo da UniWAM

Metas e desafios no treinamento
e desenvolvimento educacional empresarial

Q

uando a WAM Brasil divulga seus gigantes
resultados de vendas em negócios de multipropriedade imobiliária, muitos se perguntam: ''como a
empresa chega nesses resultados? como os corretores
conseguem vender tanto?''. Muito desse sucesso comercial da WAM Brasil deve-se aos cursos e treinamentos
educacionais desenvolvidos pela UniWAM, a escola
corporativa e de negócios da comercializadora de multipropriedade.
Nesta entrevista para a Turismo Compartilhado, o
diretor executivo da UniWAM, Diogo Ferreira, fala sobre
capacitação proﬁssional para captadores e consultores de
vendas do segmento de multipropriedade, alcance de
metas e performance de vendas. Também conta sobre os
projetos e como a UniWAM desenvolve os times de
vendas da WAM Brasil.
Capacitação proﬁssional: ferramenta de valorização e
competição de mercado. Qual a importância dos objetivos claros
e metas bem deﬁnidas?
Todo processo de vendas é pautado em resultados, e isso tem que
ﬁcar muito bem deﬁnido para todos os envolvidos, é uma cadeia de
ações e projeções dentro de cálculos ﬁnanceiros, números que ao ﬁnal o
saldo da equação tem que ser positivo. O Ensino tem um viés de
colaborar para o entendimento, mesmo que básico para alguns, a
interpretar a necessidades ﬁnanceiras da empresa. Conhecimento em
técnicas de cálculos ﬁnanceiros é a base para um bom corretor se
desenvolver em sua vida proﬁssional.
A UniWAM traz para seus parceiros cursos online e presenciais que
dão total aptidão a se inteirar de mecanismos ﬁnanceiros, mercadológicos e assim fazer com que o aluno possa ter valorização e melhorar sua
capacidade de competir.
Quais as principais competências exigidas pelo mercado de
multipropriedade? O que deve ser desenvolvido pelos captadores
e consultores?
A grande chave do sucesso proﬁssional do captador e consultor é

estar sempre atento as mudanças de perﬁs dos clientes em suas regiões
de atuação. Traçar com antecedência o perﬁl de pessoas frequentadoras
daquela região é fundamental para ter mais acertos em suas vendas.
Pensar fora da caixa de forma a aperfeiçoar constantemente as técnicas
de abordagem e convencimento, tendo claramente suas metas bem
estipuladas, com certeza o mercado abraçará este proﬁssional. Não se
eximindo de se manter sempre estudando. O curso técnico em
transações imobiliárias traz um vasto conhecimento para pessoas que
gostam e se dedicam a essa proﬁssão. Outros cursos como atendimento
ao cliente, marketing pessoal, oratória também agregam muito ao
proﬁssional que deseja se tornar referência no mercado.
Metas cada vez mais desaﬁadoras e pressão por desempenho
no curto prazo ajudaram a criar a cultura de urgência nas
companhias e nos proﬁssionais. Esse comportamento afeta os
negócios de que maneira?
Afeta de uma forma positiva. Este ramo de atividade e negócio é de
uma celeridade incrível, isso faz com que o aluno corretor sinta-se
muitas vezes ultrapassado para trabalhar em algumas cidades. Assim,
nesse momento, entra-se o preparo intelectual do corretor para que
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Corretores da WAM Brasil participam do curso online e por vídeo aulas

sinta-se pronto a exercer a atividade. A UniWAM traz e acompanha
diariamente essas mudanças junto a WAM Brasil. Essa pressão por
desempenho faz com que a empresa cresça com proﬁssionais cada vez
mais preparados. Aﬁnal, todos nós sabemos que habilidades e
competência se aprendem diariamente.
A UniWAM tem como missão desenvolver líderes de alta
performance e transformar a performance de vendas de
captadores e consultores. Qual a estratégia e números por trás
disso?
A UniWAM trabalha diretamente ligada as operações da WAM em
todo o Brasil, com acesso instantâneo aos resultados. Cada perﬁl de
cada captador e consultor é analisado com parâmetros de alta e baixa
performance, valores estes estipulados pela WAM Brasil com as
devidas particularidades de cada operação. Assim, a UniWAM
analisando cada perﬁl, elabora cursos voltados somente para estas
pessoas com baixa performance. No momento da aula é percebido pelo
professor da disciplina onde está o ponto fraco e é feito o desenvolvimento deste captador ou corretor. A ideia é nunca deixar de auxiliar,
mostrando a eles a importância de um bom resultado individual e para a
equipe. Essa análise, juntamente com o trabalho individual, traz a ﬁneza
do desenvolvimento humano pautado em bons resultados ﬁnanceiros.
O que já foi feito pela UniWAM nesse primeiro semestre de
gestão de 2019? Quais as novidades que já foram colocadas em
prática? E quais surgirão?
A UniWAM não para, demos início ao primeiro semestre de 2019
com vários projetos e todos eles foram implantados e estão a todo
vapor. Um dos grandes projetos foi feito em parceria com o CRECI –
GO, chamado CAPACITA. Nossos professores voluntariamente estão
ministrando cursos de desenvolvimento de carreira, vendas, marketing
e tantos outros para os corretores de imóveis de Goiânia e região. Essa
parceria trouxe uma sinergia ímpar para o Grupo. A intenção é
seguirmos juntos no segundo semestre de 2019 tendo como meta o
treinamento de mais de 700 proﬁssionais corretores.
Internamente, lançamos o projeto Momento Uni nas operações da

WAM em todo o Brasil. Diariamente os corretores com seus líderes e
diretores fazem seus meetings traçando metas e engajamento para
alcançar os objetivos. Percebemos que este momento estava com a
ausência do ensino. Neste momento introduzimos uma vez por
semana estudos em grupo ou individualmente com conteúdo de
desenvolvimento e carreira que estão disponíveis e de fácil acesso em
nossa plataforma EAD.
Vale ressaltar que todos estes cursos e desenvolvimento são feitos
em conjunto com o Recursos Humanos da WAM Brasil, estando hoje
com o diretor e colega Dadson Moraes. As trilhas de aprendizagem são
indicadas e trabalhadas junto ao setor capacitado para desenvolver as
pessoas. Essa “dobradinha” traz um engajamento sensacional de todos
os captadores e corretores, tendo como premissa os valores da
empresa.
Para o próximo semestre estamos solicitando junto a Secretaria de
Educação Estadual a liberação dos cursos de TTI – Técnico em
Transações Imobiliárias, nossos cursos com grade diferenciada trarão
inovação e habilidades para todos que desejam se aperfeiçoar como
corretor de imóveis em vendas de alto impacto. O curso terá duração
de um ano e meio, tendo como ﬁnalidade atender todos os captadores e
consultores da WAM Brasil e a população de um modo geral, pois
entendemos que a educação é para todos.
E por ﬁm, mas não menos importante, a UniWAM fechou parceria
como o quinto maior grupo educacional superior do Brasil, o Grupo
SER EDUCACIONAL, detentor da marca UniNASSAU. Nossos
alunos captadores, corretores e toda a população de Goiânia e região
poderão a partir do próximo semestre fazer mais de 40 cursos de
graduação e 35 de pós-graduação. Todos os cursos reconhecidos pelo
MEC com a nota 5. Estes cursos serão EAD (Educação a Distância),
tendo como principal público os colaboradores, parceiros e corretores
da WAM Brasil, mas qualquer pessoa que não esteja ligada ao grupo
poderá se matricular.
O vestibular será aberto até o ﬁnal de agosto. A UniWAM entende
que a graduação traz novas experiências, engajamento proﬁssional e
visão de mercado para todos.

A UniWAM também promove cursos presenciais e meetings educativos
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TECNOLOGIA

É a solução completa para hotéis, parques, timeshare e multipropriedade
As empresas do segmento de Hospitalidade e Turismo estão cada vez mais
investindo em softwares de gestão, para uma melhor experiência dos seus clientes e
maximização dos seus resultados. Os empreendimentos estão diversiﬁcando suas
atividades em vários segmentos: hotéis, resorts, parques, timeshare e multipropriedade,
cada qual com suas regras de negócio e particularidades próprias, além do controle de
back ofﬁce (administrativo, ﬁnanceiro, contabilidade, almoxarifado, etc.). Com esse
cenário de complexidade, criou-se a necessidade de um software que possa realizar a
gestão integrada desse conjunto de negócios que acontecem simultaneamente.
A eSolution é a única empresa de tecnologia do país que oferece a solução completa
– softwares para hotéis, parques, multipropriedade, back ofﬁce, aplicativos e detalhe não
menos importante, em Nuvem. O produto da empresa é um conjunto completo de
soluções para todos os negócios sem a necessidade de execução de softwares paralelos ou
integração, sendo ainda multi-empresa, multi-ﬁlial e multi-hotel.

Soluções Timeshare Easy e Multipropriedade UP
‘‘Há alguns anos, o foco dos projetos
de TimeShare e Multipropriedade era
somente as vendas. Não havia preocupação com a gestão, controle e operação do
empreendimento. O sistema da eSolution
veio suprir todo o ciclo do negócio, desde
a captação, passando pela sala de vendas,
c o n t r a t o s, c o m i s s i o n a m e n t o s d e
consultores, ﬁnanceiro, contabilidade,
condomínio, gestão hoteleira e utilização
Lincon Cléver - eSolution
pelo cliente, com vários outros recursos.
Com o Portal do Proprietário via Web ou Aplicativo, o multiproprietário consegue colocar ou retirar as semanas do pool de locação conforme
contrato, efetuar seus agendamentos, suas reservas e também adquirir
produtos e serviços’’, diz Lincon Cléver, CEO da eSolution Tecnologia.
Um negócio tão complexo como timeshare e multipropriedade
necessita de softwares como da eSolution, Timeshare Easy e
Multipropriedade Up, que apresentem soluções para o ciclo completo,
com controle completo de atendimento (captação, transfer, recepção,
sala de vendas, crc); controle da performance da equipe (controle de
ﬂuxo e tempo de atendimento em todas etapas com sinalizações por
cores); comissionamento com valor previsto e efetivo de toda a carteira;
controle de brindes; controle de pontos integrados no front; cadastro
único de imóveis, da venda à utilização (venda, condomínio, pool e
hotelaria); gestão de contratos (cargos automáticos, controle de equipe,

checklist de documentos na venda); pós-vendas, controle de reversão e
cancelamento; venda de múltiplos produtos e empreendimentos na
mesma sala e ﬂuxo de atendimento.
Além da parte comercial e pós-vendas, o back ofﬁce, gestão hoteleira
e condominial para multipropriedade e utilização do empreendimento
pelos proprietários são totalmente completos: cadastro único e
controle de propriedade de empreendimento; gestão condominial,
gestão do pool de locação para fracionados; comissionamento; além de
aplicativo para que os proprietários das cotas possam fazer as reservas
mais facilmente.
O gestor ﬁnanceiro corporativo da Rede Bourbon, Diego Viana, a
mais nova parceria da eSolution, com o lançamento do programa de
férias Bourbon Destination Club em 2019, conta porque escolheu o
eSolution Timeshare Easy. ‘‘O software da eSolution é fundamental para
a operacionalização do projeto, tanto para nossa equipe, quanto para a
satisfação do cliente ﬁnal. A facilidade
de utilização, interface com o POS
utilizado pela Rede Bourbon, o
atendimento personalizado para
nossas demandas e pós-vendas, foram
diferenciais para a contratação da
eSolution, diante das características do
Bourbon Destination Club’’, diz o
gestor da Rede Bourbon.
Diego Viana - Rede Bourbon

MERCADO
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New time apresenta seus novos parceiros
em negócios de timeshare e multipropriedade
A consultoria para gestão e vendas de vacation club e frações imobiliárias New Time atingiu a marca de mais de 25 projetos lançados e abertura
de mais de 60 salas de vendas, em 15 estados brasileiros. Os novos parceiros da empresa, que lançaram recentemente negócios de timeshare e
multipropriedade são: a administradora hoteleira GP Hotéis; o Mussulo Resort by Mantra, em Conde, litoral sul da Paraíba; o Aqua View Resort, em
Imperatriz, no Maranhão; o Modevie Boutique Hotel, em Gramado, no Rio Grande do Sul; o Porto de Galinhas Praia Hotel, em Porto de Galinhas,
Pernambuco; e o Riacho Doce Multiresidence, em Maceió, Alagoas.
Além de contar com todos os benefícios, conforto e lazer, os clientes destes empreendimentos também se tornam associados à RCI, a maior
intercambiadora de férias do mundo, podendo se hospedar em mais de 4 mil hotéis no Brasil e no mundo.

Mussulo Resort by Mantra

A New Time fechou parceria com o Mussulo Resort by Mantra, na
região turística da Costa do Conde, a 20 km da capital João Pessoa, para
comercializar o programa de timeshare Mantra Vacation Club.
Desenvolvido pelo Mantra Group, empresa hoteleira internacional

com empreendimentos em vários países do mundo, o Mussulo é um
resort que opera no sistema de all inclusive e conta com o vacation club
no sistema de vendas por semanas, ao contrário do tradicional modelo
de pontos.
Contando com mais de 35 colaboradores responsáveis pela parte
comercial do projeto, o Mantra Vacation Club já está sendo comercializado, porém ainda em fase de desenvolvimento, mas o Mussulo e a
New Time planejam que o produto seja um clube de vantagens
exclusivas para os proprietários.
Localizado em uma privilegiada área do litoral sul da Paraíba,
próxima ao oceano com as riquezas culturais e paisagísticas paraíbanas,
o Mussulo foi o primeiro resort no sistema all inclusive do estado e conta
com 101 bangalôs decorados sob a inﬂuência eco-étnica das culturas
paraíbana e angolana, além de áreas de recreação exclusivas para
famílias, como kids club e um beach club, localizado na praia de
Tabatinga.

Riacho Doce Multiresidence
O empreendimento de multipropriedade Riacho Doce Multiresidence, em
Maceió/AL, tem uma nova consultoria para vendas, a New Time. Desenvolvido pela
Teto Planejamento e Incorporação, empresa com 34 anos no mercado de construção
civil no nordeste, o projeto Riacho Doce é um empreendimento misto (parte integral e
parte fracionado), contando com mais de 300 apartamentos. Destes, 60 são comercializados no modelo de multipropriedade.
Com 42 proﬁssionais envolvidos na operação comercial e pós-vendas e contando
com três salas de venda (uma no próprio empreendimento, uma na orla urbana e outra
na praia do francês, em parceria com o restaurante Mamo), a parceria entre as duas
empresas deve ser estendida, já que a Teto acredita neste modelo de negócio e já estuda
lançar mais dois empreendimentos fracionados.
Localizado na paradisíaca praia de Riacho Doce, o Riacho Doce Multiresidence é um projeto diferenciado na região. Com obra já em estágio
avançado, o Riacho Doce é um empreendimento ''pé na areia'', próximo a um dos maiores shopping center de Maceió, com apartamentos à partir de
49 m² , com piscina de borda inﬁnita, centro de convenções, área kids, academia e ôfuros.
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GP Hotéis
Duas das principais empresas do ramo turístico, imobiliário e hoteleiro
fecharam uma parceria para desenvolvimento, gestão e vendas de projetos
de vacation club, a GP Hotéis, administradora hoteleira que conta com
hotéis próprios e de parceiros, e a New Time.
Com o lançamento do Exclusive Luxury Club, o programa de tempo
compartilhado da GP Hotéis, o primeiro projeto da nova parceria será o
vacation club de luxo no SPaventura Eco Resort, em Ibiúna/SP.
O SPaventura está localizado em uma região privilegiada, dentro de uma
área de proteção ambiental. Os 38 exclusivos e luxuosos chalés contam com
requintada decoração e arquitetura que remete a países europeus. O Resort
possui diversas atividades indoor e outdoor além de eventos personalizados.

Modevie Boutique Hotel
Com requinte, exclusividade e alto padrão, o Modevie Boutique Hotel iniciou a operação de
seu vacation club, o Le Club Modevie, contando com a consultoria e comercialização da New
Time.
Com a expectativa de unir um hotel boutique de padrão elevado com as inúmeras vantagens
em ter um vacation club, com excelente experiência em hospedagem e podendo usar semanas ou
diárias, as empresas iniciam a operação comercial do projeto contando com 18 colaboradores.

Porto de Galinhas Praia Hotel
Localizado em um paraíso tropical, em Ipojuca/PE, o resort ''pé na areia'' Porto de
Galinhas Praia Hotel e a New Time iniciam a operação comercial do projeto de
timeshare do empreendimento hoteleiro.
Oferendo aos clientes do vacation club as vantagens de participar de um clube de
férias num dos melhores destinos do Brasil, Porto de Galinhas, o projeto conta com 28
colaboradores e com expectativas de expandir a operação.
Com 123 apartamentos, o Porto de Galinhas Praia Hotel conta com um conjunto de
amenidades, incluindo uma extensa faixa de praia de areia branca, restaurantes, lobby
bar, room service, colaboradores bilíngues, atividades recreativas para adultos e crianças,
serviços de praia e bar na piscina, áreas lounge, boutique de moda praia & acessórios,
salão de eventos e muito mais.

Aqua View Resort
Desenvolvido pelo Grupo Freitas e Mox e atendendo a uma demanda de turismo pelo
público do Maranhão, o Aqua View Resort, empreendimento de multipropriedade em
Imperatriz/MA, contará com a comercialização da New Time.
Anexo ao Freitas Park, único parque aquático de Imperatriz e o maior do Maranhão, o
resort contará, quando totalmente concluído, com 300 amplos apartamentos, oferecendo
muito entretenimento e lazer aos proprietários.
Contando com uma sala de vendas no parque, com 25 colaboradores na área comercial, o
Grupo Freitas, Mox e New Time planejam estender a parceria, lançando outros projetos, logo
que a comercialização do Aqua View for concluída.
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YOUPI!
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A plataforma de experiência
Com 20 anos de operação, comercializando
produtos de timeshare e fazendo famílias felizes, a
Aviva, grupo de hotelaria e entretenimento detentor
dos complexos Rio Quente (GO), e Costa do Sauípe
(BA), além do parque aquático Hot Park, dentro do
Rio Quente, não descansa. Em 2019, a Aviva
Vacation Club já atingiu a marca de 34 mil clientes
associados, se consolidando ainda mais como o
maior clube de férias da América do Sul, mas
continua a inovar e lançar novos produtos para criar
novas experiências e atrair novos clientes.
Recentemente, o clube de férias lançou o
YOUPI!, uma plataforma de experiências direcionadas aos seus clientes, objetivando valorizar ainda
mais cada produto. Dividido em três direcionadores:
“Mais Destinos”, “Mais Pontos” e “Muito Mais
Experiências YOUPI!”, os membros poderão
usufruir de programações especiais, seja no destino
Rio Quente ou Costa do Sauípe, trocar seus pontos
por produtos e serviços, ou intercambiá-los com
outros hotéis e resorts, através da RCI.
Neste mês de julho, no Rio Quente, os membros
do programa participaram do Rio Quente Cinema
Open Air; tiveram acesso a uma área especial
reservada nos espetáculos do Toldo do Bosque;
puderam usufruir duas horas mais cedo o Hot Park,
com abertura às 8h e um Luau na Praia do Cerrado. Já
na Costa do Sauípe, a programação incluiu boasvindas tropical; parabéns aos novos clientes com
cartas e mimos especiais; e eventos exclusivos
semanalmente, o forró no Restaurante Baêa e música
contemporânea no Benditos Frutos.
O Diretor de Experiência Vacation Ownership
da AVIVA, Edson Cândido, explica melhor sobre o
lançamento do YOUPI e quais os objetivos da Aviva
Vacation Club com este novo e inovador produto.

Cinema Open Air - Rio Quentes/GO

Quermesse da Vila - Costa do Sauípe/BA
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Como surgiu a ideia de criar o YOUPI!? Foi uma demanda
dos clientes da Aviva Vacation Club ou vocês perceberam uma
oportunidade?
Em 2019 completamos 20 anos de timeshare AVIVA e, ao longo
desse tempo, nos tornamos o maior da América do Sul com 34 mil
famílias associadas. O crescimento nos trouxe desaﬁos. Com 35% na
participação anual de ocupação do complexo Rio Quente e dois hotéis
dedicados aos clientes da Aviva Vacation Club (Rio Quente Cristal
Resort e Rio Quente Suítes & Flat III), era necessário repensar a forma
de entrega do produto adquirido com mais diferenciação e maior
vínculo emocional.
O YOUPI!! é parte da estratégia de mudar o posicionamento de
"menos exclusivo" para "mais íntimo". Com 20 anos de mercado, já
estamos consolidados. O cliente vem com frequência ao Rio Quente e,
agora, Costa do Sauípe. Está comprando o InCasa Residence Club, pois
quer se sentir em casa, quer se sentir cada vez mais íntimo dos seus
destinos preferidos.
O movimento para essa mudança está em desenvolvimento desde
2017, com pesquisas realizadas pela consultoria Mapie que listou as
principais necessidades dos clientes quanto ao produto e seus atributos
e relacionado às experiências.
Em linhas gerais, a estratégia segue ﬁelmente o desejo dos nossos
clientes do programa de férias: alimentação inclusa, uso dos pontos
para produtos e serviços durante hospedagem, mais disponibilidades e
mais experiências.
O primeiro passo foi a transformação do produto, seguido da
integração dos destinos Rio Quente e Costa do Sauípe, a transformação
da marca para Aviva Vacation Club, consolidado em um único clube de
timeshare. E, agora, o lançamento da plataforma de experiências
YOUPI!, para valorizar cada momento em família.

gestão completa do negócio de Timeshare.
O Mais Destinos é o nome do multidestinos da Aviva, que hoje
conta com Rio Quente e Sauípe. Porém, está na declaração estratégica
da Aviva aquisições futuras. Já deixamos, então, uma plataforma
preparada para isso.
Em relação ao mercado, esta é uma plataforma pioneira?
Não estamos colocando no ar uma plataforma para sermos
pioneiros. Nosso olhar está no que o cliente quer. Se isso gera inovação,
é consequência desse trabalho.
A plataforma YOUPI! é diferente, legal, simples e assertiva, entrega
exatamente o que o cliente pediu. Estruturada em três pilares: mais
destinos, mais pontos e mais experiências.
Uma das parcerias que fechamos para o YOUPI! foi com a Livelo.
Os clientes ao adquirem o programa poderão aproveitar para acumular
pontos e trocar por produtos e serviços, como passagens aéreas e
outros destinos da plataforma Livelo.
Há alguma outra novidade ou inovação no produto vacation
ownership da Aviva, além do YOUPI!?
Sim, a partir de agora, todos os clientes que adquirem o programa
de férias da Aviva Vacation Club estão protegendo uma arara ou uma
tartaruga, graças à uma parceria fechada com dois institutos de
proteção ambiental, o Projeto Tamar, na Bahia, e o IPEVIS, em Goiás.

Como será a comunicação para os membros da Aviva
Vacation Club?
Estamos em fase de testes, comunicamos apenas às famílias que
utilizaram seus pontos em julho. Queríamos sentir a aderência às ações
propostas, fazer os ajustes, avaliar a satisfação para, então, desdobrar a
implantação no segundo semestre. Julho era nossa melhor opção, super
alta temporada, alto volume de famílias vivendo as experiências, e
muito mais insumos para ajustar o que fosse necessário.
Em quais localidades vocês estão buscando hotéis e resorts
parceiros ("Mais Destinos")?
Não estamos buscando parcerias externas. Quando elas ocorrem
são bem-vindas, especialmente as realizadas através da nossa
Consultoria, junto aos parceiros que estamos implantando e fazendo a

Edson Cândido, Diretor de Experiência

Vacation Ownership da AVIVA
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Na alta ou baixa temporada
a indústria de Propriedade Compartilhada
fomenta o mercado de turismo no Brasil

Modelo de negócio auxilia no desenvolvimento de destinos turísticos
e gera emprego e renda para diversas regiões no país

A indústria de viagens e turismo é uma das que mais cresce no País.
Um estudo do Conselho Mundial de Viagens e Turismo (WTTC, na
sigla em inglês), em parceria com a Oxford Economics, revelou que o
setor foi responsável por mais de 8% da economia brasileira e emprega
cerca de 7 milhões de trabalhadores. No mundo, os números também
são grandiosos. O turismo tem uma participação de US$ 8,8 trilhões no
PIB mundial - o que corresponde a 10,4% das atividades globais - além
de gerar 319 milhões de postos de trabalho.
Uma indústria tão promissora abre espaços para muitas oportunidades de negócios, e o compartilhamento de propriedades é, sem
dúvida, um dos setores que se beneﬁciam desta cadeia. O timeshare e a
multipropriedade são modelos que impulsionam o segmento e auxiliam
no desenvolvimento de destinos turísticos.
De acordo com Fabiana Leite, líder de operações da RCI Brasil,
“sob a ótica do sócio RCI, o sistema da propriedade compartilhada é
interessante porque os valores de hospedagem já estão pagos e ainda é
possível escolher diferentes destinos de férias com opções diversas de
datas. Já para os empreendimentos, o ﬂuxo de viajantes durante todo o
ano registra menos ociosidade nos apartamentos e movimenta as
atrações turísticas locais”, explica.
O mercado nacional ainda é o mais procurado pelos sócios da RCI.
Em 2018, 48% da base de sócios viajaram para destinos dentro do

Brasil. O número interno da RCI Brasil acompanha a tendência
apresentada pelo estudo da WTTC e Oxford Economics, que registrou
92% de gastos com viagens domésticas e 8% dos gastos realizados com
viagens internacionais. Um indicador que fortalece o mercado interno e
projeta possibilidades para criar, inovar e atender a um perﬁl de viajante
que vem se transformando ao longo dos anos.
A era do compartilhamento democratizou inúmeros serviços,
entre eles, o turismo. Ter a oportunidade de comprar diárias antecipadas para serem utilizadas em diferentes empreendimentos e países do
mundo é uma demonstração clara dessa tendência. Mas, tão importante
quanto facilitar o acesso é oferecer experiências nos mais diversos
sentidos. Seja na possibilidade de escolher um destino inusitado, ou
mesmo vivenciar uma qualidade excepcional na prestação de serviços
de empreendimentos preparados para receber e acolher o viajante.
É isso que defende um outro estudo realizado pela Euromonitor
International, que revela as “10 principais tendências globais de
consumo de 2019”. No material, o desejo de viajar ganhou força entre
os consumidores. O relatório lançado pela consultoria global de
pesquisa e inteligência estratégica de mercado, apontou que as viagens
experimentais, personalizadas, roteiros de transformação interna e
experiências autênticas estão entre os principais desejos dos consumidores, além da simplicidade, que destaca a culinária regional, viagens
ecológicas, cultura e habitantes locais como algo valorizado pelos
turistas.
“Dentro de nossos empreendimentos aﬁliados buscamos a
excelência no atendimento, que engloba, além das instalações do
empreendimento, os altos padrões de qualidade e serviços prestados.
Sabemos que se antever às mudanças dos perﬁs comportamentais é
essencial para manter o viajante ativo dentro desse universo de
possibilidades e descobertas que os modelos de timeshare e multipropriedade oferecem”, ressalta Fabiana.
A Indústria da Propriedade Compartilhada é uma aliada no
desenvolvimento do segmento de viagens e turismo. E a RCI Brasil empresa líder, pioneira, com 45 anos de atuação no mundo e mais de 27
anos no Brasil-, tem o compromisso de, cada vez mais, ressaltar os
benefícios e a grandeza que esse segmento tem a oferecer - seja no
modelo de timeshare ou de multipropriedade - contribuindo e
incentivando na descoberta de destinos incríveis, com múltiplas opções
de viagens de férias para toda a família e fomentando assim, a riqueza e
renda por meio da atividade turística.
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Consultoria traz TUDO que projetos comercias
precisam para desenvolver a propriedade compartilhada
Empresa apresenta seus serviços e forma de atuação para investidores e empreendedores

I

nvestir e lançar novos negócios não requer somente
aporte de capital, mas desenvolver os estudos e planejamentos para alcançarem resultados e buscar os melhores
proﬁssionais do mercado para parcerias. Negócios de multipropriedade imobiliária e vacation club são muito atrativos, gerando
receitas altas para os empreendedores, mas possuem complexidades que requerem muito cuidado e acompanhamento de um parceiro especialista desde sua concepção.
A TUDO Consultoria e Gestão é especializada em soluções e
negócios de propriedade compartilhada. A diretora executiva da
empresa, Adriana Chaud, possui quase 25 anos de atuação no
mercado imobiliário e turístico, com enorme expertise no segmento
de multipropriedade e vacation club. A atuação da TUDO segue o
conceito que os serviços e demandas inerentes ao desenvolvimento
de um projeto devem caminhar juntos para que todas as áreas do
negócio estejam alinhadas no mesmo foco.
Assim, a empresa atua na estruturação, viabilidade e gestão
comercial plena para projetos de multipropriedade imobiliária,
vacation club para hotéis e resorts, complexos hoteleiros mixed
used e também lançamentos imobiliários tradicionais.

Adriana Chaud, Diretora Executiva
da TUDO Consultoria

Início do projeto: estudo de viabilidade
O primeiro passo, lado a lado do desenvolvimento do produto,
é o Estudo de Viabilidade da TUDO, em que através de uma análise
mercadológica-ﬁnanceira consegue projetar se o projeto será bemsucedido ou não. A partir dos resultados destes estudos preliminares, a TUDO desenvolve a estruturação de projetos (desenho de
como funcionará o ciclo do negócio – parte comercial, recebimento da carteira, obras e entrega).
A gestão comercial plena para estes negócios envolve o
desenvolvimento das estratégias administrativas, de marketing,
vendas e ﬁnanceira: Como será o marketing ativo e receptivo,
online ou por outras mídias, o procedimento da venda, o speech
usado pelos promotores de marketing, consultores e supervisores
de vendas, treinamentos e gestão de pessoas. Além de estabelecer
metas reais, acompanhar, cobrar e entregar os resultados, a entrega
da prestação de serviços continua com a forte atuação no pósvendas, relacionamento com clientes e gestão de carteira.
A TUDO se destaca pelo departamento de pós-vendas, central
de relacionamento com clientes e gestão de carteira de recebíveis,
pois em negócios de multipropriedade e vacation club se veriﬁca
uma taxa de distratos maior que em outros segmentos. Ter este
departamento forte é fundamental para receber os pagamentos e
fazer os investimentos ou obras. Muitos proﬁssionais da área

aﬁrmam que ‘‘o pós-vendas faz a sequência da venda que começou
na sala’’.
E o que faz um pós-vendas ser eﬁciente? A TUDO explica que
existem processos eﬁcientes para recebimento em cartão de
crédito, envio de boletos, retenção e cobrança para serem seguidos,
mas esclarece que o mais importante, e que é uma das grandes
especialidades da empresa, é o relacionamento com os clientes.
Isso signiﬁca ter uma aproximação real, seja através de visitas à
obra, informação nas redes sociais, WhattsApp, telefone e Correios
ou pessoalmente. O fundamental é o cliente se sentir especial.
Além de ter um corpo de proﬁssionais qualiﬁcados e
experientes no pós-vendas, a TUDO conta com a parceria de uma
empresa referência no Brasil na gestão de carteira de recebíveis, a
Paulo Lima Consultoria.
E isso é TUDO? Não, a consultoria conta com proﬁssionais
parceiros para as áreas de contabilidade, ﬁscal, jurídica e
administração de empreendimentos imobiliários/ hoteleiros. Por
mais que o resort ou incorporadora já possua departamentos para
estas áreas especíﬁcas, trabalhar em conjunto com proﬁssionais
com expertise e experiência em toda gestão do negócio de
multipropriedade e vacation club potencializa os índices para um
projeto de sucesso.

COMPARTILHE

16

Liderança para a vida e para o bem comum
Prime Vacation apresenta o projeto ﬁlantrópico "Líder Solidário", que através de ações durante o mês de
julho, arrecadou R$ 36.500,00 para o Centro de Reabilitação Emanuel das Hortênsias, em Gramado/RS
Por César Mor - Gerente Geral Comercial da Prime Vacation

O projeto "Líder Solidário" nasceu da nossa necessidade de formação de
lideranças, com o intuito de sustentar o crescimento estruturado da empresa. Desde o
início da Prime Vacation, nos posicionamos como uma empresa formadora de
pessoas, tendo isso traduzido em nossos valores: "Talento se forma e se sente em casa".
Porém, não desejávamos "apenas" formar novas lideranças para conduzir o nosso
rápido crescimento, mas sim, preparar pessoas aptas a se doarem em prol da melhoria
do outro, crescendo pessoalmente e proﬁssionalmente a partir dessa troca.
Decidimos buscar parceria com o CRERH (Centro de Reabilitação Emanuel da
Região das Hortênsias), entidade sem ﬁns lucrativos. Funcionando há mais de 20 anos,
a fundação é dedicada a acolher e reabilitar pessoas com dependência química. Ao
entrar em contato com os internos, fomos impactados por uma Gramado não citada
nos diretórios de turismo, sem cor e sem glamour. Ali enxergamos pessoas lutando
para reaver a esperança de voltar a sonhar.
O nosso Propósito de "Realizar sonhos, criar memórias e aproximar famílias",
estava absolutamente reﬂetido nessa causa, por isso decidimos avançar na estruturação
do projeto Líder Solidário, com o desaﬁo de arrecadarmos recursos para a conclusão
do prédio de artesanato do CRERH, orçado em R$26.500,00. Esta oportunidade
tornou o projeto completo. Iríamos marcar presença na vida dessas pessoas, não só
rompendo o preconceito e buscando a sua reintegração a sociedade, mas principalmente, oportunizando essa melhora de vida a partir do trabalho em equipe e do
desenvolvimento de líderes.
Ficamos extremamente felizes ao compartilhar o escopo do projeto com nossas
equipes de Gramado, onde tivemos mais de 40 corretores parceiros voluntários,
propondo apresentar projetos de arrecadação. Foram apresentadas ideias como
jantares beneﬁcentes, rifas, palestras, vendas de mudas de replantio e arraial solidário,
por exemplo. Das 40 propostas apresentadas, 7 foram selecionadas para serem
executadas, com o idealizador a frente de todo o processo. O objetivo era engajar as
pessoas na tarefa, buscando recursos e meios de realizar os objetivos estabelecidos.
Dessa forma, tivemos a oportunidade de observar a capacidade de desenvolvimento estratégico dos participantes, a partir de ferramentas de gestão como o 5W2H,
análises SWOT e PDCA.
Conduzimos uma agenda de desenvolvimento envolvendo autoridades,
palestrantes e empresário de representatividade do turismo de Gramado. Estes
somaram ao projeto, doando um dos ativos mais preciosos nos dias de hoje: o tempo.
Dentre os participantes convidados, tivemos a presença do Pastor e Life Coach, José
Alves; a Presidente da Câmara de Vereadores de Gramado, Manuela da Costa, falando
sobre liderança e protagonismo feminino; o ex-jogador de futebol multicampeão,
Paulo César Tinga e o CEO da Prime Vacation, Ronaldo Fagundes.
Com o sucesso do projeto, estamos planejando desenvolver edições anuais do
mesmo, além de estruturar ações semelhantes nas demais praças de atuação.
A ﬁnalização dessa edição está prevista para agosto, quando os participantes e
gestores da Prime irão entregar ao CRERH o valor arrecadado de R$ 36.500,00.
Era um sonho, mas aﬁnal... a PRIME VACATION É DO TAMANHO DOS
SEUS SONHOS!
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MVC ﬁrma patrocínio máster
com Fortaleza Esporte Clube

Contrato assinado e marca da MVC na camisa do Fortaleza - Bernardo Borges,
sócio da MVC, José Rolim Machado, diretor do Fortaleza, Sérgio Falquer, CEO da
MVC, Bruno Borges, sócio da MVC, e Marcelo Desidério, diretor do Fortaleza.

A

MVC, empresa especializada em turismo
compartilhado, assinou em maio uma parceria
com o Fortaleza Esporte Clube, time cearense que
está na Série A, o contrato visa trazer benefícios
ao clube cearense, por meio dos incentivos da
parceria. A marca MVC ocupa o local mde Mster nas costas da camisa
tricolor, é a primeira vez que uma empresa de turismo compartilhado
investe em um clube da Série A.
De acordo com o CEO da MVC, Sérgio Falquer, essa parceria é um
marco na estratégia de marketing da empresa e já está rendendo bons
frutos. "Estamos fazendo algo totalmente inovador e investindo no
marketing da MVC, porque o nosso patrocínio máster costas em um
time da série A está trazendo visibilidade a empresa nacionalmente",
disse.
Ações realizadas
Entre as ações já promovidas entre a MVC e o Fortaleza Esporte
Clube, destaque para sorteio de ingressos, publicações nas mídias
digitais da empresa e do time da série A e o evento Tour das Taças. Em
junho, na ação promovida pela MVC e pelo Fortaleza, os torcedores do
Leão se programaram para ver de perto as conquistas históricas do seu
time de coração.
As taças da última conquista do Fortaleza Esporte Clube foram
vistas na loja da MVC, que está localizada na barraca Nossa Praia – Praia
do Futuro. "O Tour das Taças foi um evento que nos trouxe muita
visibilidade e que aproximou ainda mais o público que ama futebol.
Estamos nos preparando para nesse semestre investir ainda mais em
ações nesse sentido", disse Sérgio Falquer.

Jogadores do Fortaleza durante partida de futebol, já com a camisa do novo
patrocinador.

Sobre a MVC
A MVC é um meio de facilitar a vida do brasileiro que deseja ter
uma segunda moradia de alto padrão em locais paradisíacos. Ao
adquirir o produto da MVC, o cliente possui duas semanas por ano
garantidas por um tempo determinado de uso por 20 anos. Com o
intuito de possibilitar a concessão de apartamentos de alto padrão a
baixo custo, a MVC oferece conforto, diversão e economia para toda a
família.
Além disso, os clientes da MVC podem fazer a viagem dos seus
sonhos explorando mais de 4.300 empreendimentos aﬁliados à RCI,
em mais de 100 países. No Ceará, a MVC tem como produtos principais
o Manhattan Beach Riviera Spa & Resort, localizado no complexo
Aquiraz Riviera, e o Beverlly Hills, localizado no Porto das Dunas, que
dispõem de áreas de esporte, recreação infantil, restaurante, piscinas,
academia e muito mais.
Sobre o Fortaleza Esporte Clube
Fundado em 18 de outubro de 1918, o Fortaleza é o atual Campeão
da série B e Cearense, sendo 42 vezes Campeão Estadual, Campeão do
Norte-Nordeste 1970 e Campeão do Nordeste em 1946. O clube
possui o Estádio Alcides Santos, maior estádio particular cearense,
também chamado de Parque dos Campeonatos, e o Centro de
Treinamento Ribamar Bezerra, em Maracanaú, com 90 mil metros
quadrados. Dono da maior torcida do estado do Ceará – dentre todos
os clubes brasileiros – desde o começo da década de 1970, quando o
clube já levava os maiores públicos para os estádios cearenses,
comprovando o crescimento de sua torcida após as conquistas de
inúmeros títulos.
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TC Brasil comema 15 anos
e excelentes resultados em 2019
A TC Brasil, uma das pioneiras no segmento de propriedade compartilhada no Brasil, comemorou em julho
quinze anos de fundação. Responsável pela implantação, consultoria e gestão da maioria dos principais empreendimentos do tempo compartilhado ao longo de sua história, a empresa comemora os resultados de 2019 e vive seu
melhor momento.

Conﬁra abaixo a linha do tempo e as várias
fortes marcas parceiras que a TC Brasil atuou
com implantação, consultoria e gestão ou
comercialização:

As empresas parceiras da TC Brasil atualmente são: o Enotel
Vacation Club, em Porto de Galinhas/PE; a Rede Mabu, com o
projeto fracionado My Mabu, em Foz do Iguaçu/PR; o Grupo
Ferrasa, com o empreendimento de multipropriedade Hot Beach
Suítes, em Olímpia/SP; o projeto de vacation club do Costão do
Santinho Resort, em Florianópolis/SC; o clube de férias da Rede

Nacional Inn Hotéis, em Poços de Caldas/MG; o Jurema Águas
Quente, no Paraná; a Reserva do Abiaí, na Paraíba; a Rede Bourbon,
com clube de férias Boubon Destination Club; além dos hotéis
parceiros da Wyndham Club Brasil - Pratagy Beach Resort, em
Maceió/AL, o Esuítes Villa do Mar, em Natal/RN, o Wyndham
Foz do Iguaçu e o hotel Laghetto Pedras Altas, em Gramado/RS.
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Empresa continua se atualizando com as tendências
Para o diretor executivo da TC Brasil, Antônio Carlos Gomes, a
propriedade compartilhada no Brasil, seja na multipropriedade ou
vacation club, se consolidou no mercado brasileiro, contrariando
toda a retração dos outros segmentos da economia nos últimos
anos.
“Para o tempo compartilhado não existe crise. Ano após ano
vemos o crescimento das vendas, novos empreendimentos
ingressando no setor e empreendimentos já consolidados com
planos de expansão. Isso só mostra a maturidade que a indústria
alcançou”, explicou o empresário.

Antônio Carlos Gomes, diretor executivo da TC Brasil >
A TC Brasil hoje atua em nove estados brasileiros.
“Durante estes quinze anos tivemos grandes
parceiros, marcas fortes e compromissadas com a
ética e respeito ao consumidor, fazendo com que a
nossa indústria se fortalecesse cada vez mais. Em
nosso time temos proﬁssionais com mais de vinte
anos de experiência no ramo. Nosso foco sempre foi
nos dedicarmos a ter parcerias de longo prazo’’, diz o
diretor da consultoria.
Para isso, a empresa investe constantemente na
capacitação do time, em novas tecnologias, benchmarking com outros empreendimentos, visitas internacionais à mercados consolidados, presença em eventos
que debatam o tema da propriedade compartilhada,
como os eventos da ADIT no Brasil e outros eventos
no exterior, que tragam novidades para o setor. Além
disso, sempre estamos reﬂetindo e buscando a
melhoria nos nossos processos e em todo projeto de
consultoria de um empreendimento, desde a
concepção de um estudo de viabilidade econômica e
ﬁnanceira, até o uso do produto pelo consumidor
ﬁnal.
“Este período de uma década e meia fez com que
estejamos sempre nos atualizando, além de ter nos
permitido uma densa curva de aprendizagem. Esta
dinâmica faz com que possamos comemorar esta data,
e também nos traz conﬁança nas grandes perspectivas
para o segmento e para a empresa no futuro”, ﬁnaliza
o empresário.
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VR4 Share atingirá R$ 1 bi
de vendas em 2019
Comercializadora, juntamente com Grupo Golden Dolphin e Menttora, planeja lançar
cinco empreendimentos de multipropriedade este ano

Fundada em 2017 pelos empresários Vanter Junior e Ricardo
Assunção, a comercializadora de produtos de multipropriedade VR4
Share se prepara para entrar no seleto grupo de empresas do mercado
de turismo compartilhado a ultrapassar a marca de R$ 1 bilhão em
vendas.
Atualmente, com salas de vendas em Goiás, São Paulo e Santa
Catarina, a empresa prevê um grande crescimento ainda este ano e
2020, com mais lançamentos. Juntamente com o Grupo Golden
Dolphin e Menttora, a VR4 Share lança este ano cinco
empreendimentos de multipropriedade – em Caldas Novas/GO, Porto
Seguro/BA, Natal/RN, Itajaí/SC e Campos do Jordão/SP.
Com VGV (Valor Geral de Vendas) total dos cinco lançamentos de
R$ 1,1 bilhão, os empreendimentos com bandeiras hoteleiras já
deﬁnidas são: Funchal Ponta Negra Flat Natal, Golden Dolphin Grand
Hotel Caldas Novas, Golden Dolphin Supreme de Porto Seguro. Os
outros dois terão nomes e bandeiras deﬁnidas em breve. Em Campos
do Jordão, a VR4 Share trará uma das maiores bandeiras hoteleiras
internacionais.

Funchal Natal

Golden Dolphin Caldas Novas
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Praia Brava, em Itajaí/SC

Comercializadora alcança marca histórica
O sócio-diretor da VR4 Share, Vanter Junior, comemora a marca
alcançada pela VR4 Share – R$ 1 bilhão em vendas e esses novos
lançamentos. ''Por estarmos empreendendo no Brasil, com a alta carga
tributária e legislação que não ajuda, com dois anos de mercado,
atravessando crises econômicas e políticas do país, uma empresa
conseguir prosperar e apresentar resultados robustos é motivo de
celebração''.
Para o empresário, esses novos lançamentos também evidenciam o
bom momento que o segmento de multipropriedade atravessa no
Brasil. ''O mercado de mutlipropriedade já está bem consolidado, com
empresas sólidas, credibilidade com o mercado ﬁnanceiro e clientes, e
segurança jurídica, com aprovação da Lei de Multipropriedade, Lei
13.777/18''.
Ele explica que a venda é parte essencial no modelo de negócio de
multipropriedade, pois a incorporadora conta com a eﬁciência e
velocidade na comercialização, para crescer a carteira de recebíveis e
realizar a obra. ''Como comercializadora, atingir essa valor em vendas
signiﬁca a eﬁciência de nosso trabalho, a alta performance de nossa
equipe comercial, a seriedade e competência de nossas equipes
estratégica, administrativa e executiva''.

Porto Seguro/BA

Campos do Jordão/SP
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Novos lançamentos com a marca

Grupo Golden Dolphin

Fotos Thiago Souza

Uma das características nesses novos cinco lançamentos anunciados pelo
Golden Dolphin, VR4 Share e Menttora é a exclusividade no desenvolvimento,
comercialização e gestão pelas empresas pertencentes ao mesmo grupo.
Vanter Junior explica que a escolha por não buscar parceiros é porque o grupo
empresarial possui expertise em todas as pontas do negócio – incorporação,
construção, comercialização, pós-vendas e gestão hoteleira.
''O Golden Dolphin, por ser uma bandeira hoteleira desde 1985, é um nome
consolidado em hotéis e trade turístico, sendo um dos mais comercializados no
mercado de turismo, e iremos aproveitar essa marca forte para a multipropriedade.
Menttora é a gestora de toda parte administrativa, back ofﬁce, B.I (Business Intelligence),
gestão de carteira, etc. E a VR4 é a comercializadora'', ﬁnaliza o empresário.
A VR4 Share atua com serviços de consultoria, gestão e vendas de projetos de
multipropriedade em Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Rio Grande
do Norte, Rio Grande do Sul, Bahia, Santa Catarina e Paraíba.
O Grupo Golden Dolphin possui três hotéis em Caldas Novas – Golden
Dolphin Grand Hotel, Golden Dolphin Express e Golden Dolphin Supreme, além
da construção da segunda torre do Supreme no modelo de multipropriedade – e
hotéis em Porto Seguro, administrando quase 5.000 leitos.
A Menttora é uma empresa especializada em administração condominial,
gestão de carteira de recebíveis e relacionamento com clientes; e a Menttora Foods,
holding nacional do ramo de gastronomia, restaurante e entretenimento.

Vanter Junior

Ricardo Assunção

David Lustosa

Helenilton Honorato

Rafael Schorn

Leticia Camargo

Leonardo do Carmo

Dyego Ferreira
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Por Cássio Nardon - Diretor Executivo da BRShare

A importância dos estudos iniciais e da demanda turística
para o sucesso de projetos de Multipropriedade
O setor imobiliário tradicional está em constante mutação e vemos
uma mudança no perﬁl de comercialização imobiliária, onde a
valorização da experiência, o compartilhamento temporal do bem e a
divisão de custos tem ganhado signiﬁcativo destaque.
A Caio Calfat Real Estate Consulting, em sua pesquisa intitulada
Cenário do Desenvolvimento de Multipropriedades no Brasil 2019,
demonstra um crescimento considerável do setor, onde a previsão dos
negócios compartilhados para o ano é de R$ 22,3 bilhões em VGV –
Valor Geral de Vendas.
O mercado está eufórico, estamos em uma grande fase, atualmente
com 92 empreendimentos sendo comercializados nesta metodologia.
Esse número é 15% maior do que 2018 e a expansão é 50% maior do
que a média do mercado imobiliário tradicional. A aprovação da Lei da
Multipropriedade, n° 13.777/18 trouxe uma maior segurança jurídica e
tem ajudado na expansão do segmento.
Com a presença em 45 cidades e 16 estados, o modelo de negócios
fracionados, multipropriedade, tem chamado a atenção de investidores
e empreendedores diversos. Isso é muito bom, mas traz consigo alguns
obstáculos muitas vezes esquecidos.
O sucesso de empreendimentos de segunda residência, comercializados nessa metodologia, é notório. Aliado à aﬁliação a uma
intercambiadora de férias ou a um plano de férias, conseguiu atender à
demanda de um público interessado em investir em qualidade de vida,
férias e descanso programado.
Mas para esse sucesso é importante destacar a necessidade de
estudos prévios que balizem a comercialização, com perspectivas e
estimativas próximas da realidade, análise de custos, necessidade de
investimentos, taxas de retorno de investimento, curva negativa de
caixa, ﬂuxo de vendas, melhores produtos (adequados à demanda),
escolha de intercambiadora e todas as nuances de uma comercialização
tão especializada como esta. Estudar e deﬁnir o público-alvo é
essencial.
Esses estudos ajudam os empreendedores a construir o Master Plan
do empreendimento e decidir qual o melhor modelo de negócios, qual
o melhor caminho a seguir.
Uma particularidade que merece destaque nessa análise de
viabilidade do Projeto, é o ﬂuxo do local, a demanda turística (ou não),
pois o setor vive especiﬁcamente deste ﬂuxo. A captação para assistir às
apresentações das salas de vendas depende
desse ﬂuxo de pessoas e das parcerias com
e m p r e e n d i m e n t o s d ive r s o s, c o m o
restaurantes, bares, pontos turísticos e
demais que tenham uma clientela com o

perﬁl de compra do empreendimento.
Historicamente temos uma eﬁciência de vendas maior em salas in
door (no local do empreendimento), quando comparadas com salas off
site (fora do local do empreendimento). Isso se justiﬁca pela emoção do
convidado quando se encontra de férias, por ele estar acompanhado da
família, muitas vezes em momentos que traduzem a experiência do
lazer e qualidade de vida oferecida pelos projetos de multipropriedade,
pelo aumento da percepção de credibilidade, entre outros fatores.
Aos olhos de alguns empreendedores, este quesito pode passar
desapercebido, mas é de suma importância entender que se o local não
atrai turistas, em grande monta, isso vai atingir em cheio os resultados, a
velocidade de vendas e até mesmo o sucesso dessa comercialização.
Criar uma demanda turística adequada ao empreendimento é algo
complexo, podendo ser moroso e extremamente caro. Um local lindo,
paradisíaco, mas sem demanda de larga escala, pode esconder uma
barreira de acesso que venha a inviabilizar a comercialização fracionada. É comum recebermos propostas de comercialização de empreendimentos que se encontram em locais com diﬁculdade de acesso,
limitações de número de visitantes, restrições ambientais, regiões de
baixa densidade demográﬁca, regiões sem interesse turístico
consistente, entre outros fatores que podem e geralmente inﬂuenciam
sobremaneira na captação de clientes para estes empreendimentos.
Atualmente, os projetos de grande sucesso demonstram a
necessidade de grande ﬂuxo de pessoas, de interesse turístico
fortalecido, boas vias de acesso terrestre e aéreo, boa estrutura turística
(hotéis, restaurantes, segurança, comunicação, receptivos etc) em que o
grande público já tenha ouvido falar da localidade e possua interesse em
conhecer ou retornar.
Uma boa localização é fator determinante para o sucesso da
comercialização de imóveis de segunda residência, pois irá ter alto grau
de atratividade e a conversão aumenta exponencialmente. Investir em
destinos únicos também se mostra uma ferramenta de sucesso, onde a
exclusividade se sobrepõe à alta demanda. Nesses casos os produtos
ofertados, o acesso ao cliente em potencial, a metodologia e a
velocidade de vendas, tudo é adaptado à realidade de cada empreendimento.
Talvez o melhor investimento nesses casos é um bom estudo
inicial, para detalhar o empreendimento e a operação comercial, de
maneira a demonstrar o verdadeiro potencial do mesmo, munindo os
empreendedores de dados estratégicos necessários para a tomada de
decisões.
Quando alguém disser que a contratação de uma consultoria prévia
é custo, argumente e demonstre que é puro investimento.

Cássio Nardon é Diretor Executivo da BRShare, consultoria e
comercializadora especializada em Multipropriedade,
Timeshare e Parques Aquáticos.
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Qual o melhor negócio para o investidor ou hoteleiro,

Multipropriedade ou Vacation Club?
Por Sidney Machado - sócio-diretor da Live Better Brasil

V

enda de diárias antecipadas, dinheiro novo, contrato por tempo
determinado, solução para ociosidade, aumento da receita de
A&B, aumento do room nights, receitas extras, branding, cross
selling, upselling, ﬁdelização, recompra, carteira usada para retroﬁt, incremento
em business partners , vender o projeto greenﬁeld ou pronto, m² substancialmente
maior que o valor que o vendido no mercado imobiliário convencional, receita
com administração de condomínio, bandeira hoteleira que potencializa a
velocidade e qualidade da venda, possibilidade de securitização, receita com
pool de locação. E muitas outras soluções e oportunidades que ambas as
modalidades de negócios podem apresentar, mas o que escolher para
realmente ganhar dinheiro?
Porque não adianta usarmos palavras de impacto para o termo “ganhar dinheiro”, pois, na
verdade, é o que todos queremos e isso às vezes adjetivado por: soluções para o negócio atual,
outros com inovação, ou ousadia, tranquilidade, agressividade, mas no ﬁm é ganhar dinheiro... e
se tudo for aliado a um propósito de vida virá o complemento que o ser humano precisa.
Nós temos a resposta. A Live Better Brasil é uma opção diferenciada e com ideias de
disruptivas para um mercado de economia compartilhada e criativa focada em desenvolver
projetos de Multipropriedade e Vacation Club.
A Live Better Brasil é uma das patrocinadoras do International Shared Ownership
Investment Conference, ou Conferência Internacional de Investimento em
Propriedade Compartilhada, que acontecerá dia 07/08, no Hotel Pullman Vila
Olímpia, em São Paulo/SP. E participaremos do painel Vendas e Marketing na Era
Digital, com um dos sócios-diretores da empresa, Renato Campos.
Queremos te convidar para prestigiar o evento e conversar com a gente!
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ARQUITETURA

O quanto a arquitetura é determinante
para o sucesso do negócio?
Por Milton Filho, arquiteto e urbanista da MFDC Arquitetura & Design
Hoje nas empresas falamos em modelo de negócios, novos
conceitos, quebra de paradigmas! E no mercado do turismo como
essas mudanças tem acontecido? O que é necessário para acompanhar
as tendências de mercado e suprir a expectativa especiﬁca de cada
cliente?
Um conceito ao qual tem se discutido muito, entre os clientes é o
quanto vale a pena um modelo MIXED USE dentro do negócio? Ou
seja, oferecer a hospedagem tradicional, com entretenimento, que no
caso seja um parque aquático ou temático anexo ao empreendimento,
um modelo de comercialização de apartamentos, seja no modelo
tradicional de unidades full, no modelo de multipropriedades, ou no
modelo de time share vendendo o direto de uso de semanas ao longo
do ano por um período determinado. Essa formula já testada por
várias empresas tem funcionado bem até aqui! E no futuro? Quais as
expectativas dos clientes?
O fato é que cada local tem suas particularidades e um projeto ou
modelo de operação não pode ser replicado integralmente em diversos
destinos (como as famosas bandeiras americanas e europeias, que
simplesmente implantavam suas bandeiras em qualquer país com as
características similares). As tendências, o mercado, e os clientes,
apontam que o empreendimento precisa ter personalidade, e precisa
estar integrado ao seu entorno; com a preservação da natureza e uma
sustentabilidade real, onde todos os envolvidos estão ganhando, da
comunidade local até os investidores, isso precisa estar explicito. Mais
que um mixed use é importante que o conceito seja honesto, e que o
entretenimento esteja no DNA da empresa.
As características especiﬁcas de cada lugar irá deﬁnir o conceito do
complexo ou empreendimento; por exemplo, um terreno com vista
para o mar, próximo a regiões de mergulho, onde se pode ter uma
experiência nos recifes de corais, terá uma temática e soluções de
projetos diferentes de um empreendimento na serra gaúcha, onde a
expectativa das pessoas estão relacionadas a gastronomia, o frio, e a

exploração de uma cultura de descendência europeia.
Pode acreditar, todo lugar tem diferenciais a oferecer! O que
encontramos apenas lá? Esse é o diferencial!
Até agora falamos de conceito, e quando este está deﬁnido, a
arquitetura entra em cena, onde o proﬁssional faz a transição entre o
conceito, a operação e a entrega da experiência ao cliente.
E a arquitetura? Dentro desse mercado especiﬁco, o arquiteto tem
uma responsabilidade enorme, com alguns pontos decisivos para a
sustentabilidade e sucesso do empreendimento a longo prazo. Ele é
responsável em integrar todo o ciclo do negócio, desde a visão do
cliente até facilitar o trabalho da operação.
Experiência: Entregar o efeito “Wow”! Impactar os clientes,
hóspedes e todos que estiverem lá! Tudo precisa ser Instagramável;
esse empreendimento precisa ser um objeto de desejo, um sonho,
conectar as construções e as pessoas com o entorno, com a cultura
local, as visuais, o clima, etc.
Operação: Desde ﬂuxos bem deﬁnido (hoópede, funcionários,
serviço, caminhões), até o dimensionamento do “back”, onde é
necessária uma precisão milimétrica, cada m² construído precisa ser
rentabilizado e atender o funcionamento da operação.
Expansão: Todo complexo, por maior que ele se inicia, precisa ser
ﬂexível e ter espaço para ampliações futuras, prever de forma
inteligente desde a concepção; além de ampliações, o mundo muda o
tempo todo, então tudo precisa ser passível de mudança, tarefa nada
fácil aos arquitetos.
Enﬁm, são inúmeros os pontos importantes e de atenção durante
essa transição entre o conceito idealizado e a entrega da experiência
aos clientes, onde a experiência do arquiteto é fundamental; mais que a
experiência de uma única pessoa, é importante um proﬁssional que
saiba agregar, extrair o melhor de cada membro do time multidisciplinar, para obter uma visão 360°, entregando assim um projeto onde
cada solução foi discutida e é consenso de vários proﬁssionais.

Milton Filho é arquiteto e urbanista, sócio da MFDC Arquitetura &
Design, com mais de 10 anos de experiência em Arquitetura e Construção
Civil, possui MBA em Gerenciamento de Projetos pela Fundação Getúlio
Vargas, no segmento de turismo e hotelaria atuou por seis anos na Aviva
Algar FLC, como coordenador de projetos, gerenciando todo o Portfólio da
área de Projetos e Implantação.
@miltonlho.arquiteto

@mfdc.arq.design

milton.arquitetura@gmail.com
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GR VACATION SUPERA META DA TEMPORADA
E INAUGURA QUATRO NOVAS SALAS DE VENDAS
Os espaços destacam-se pela inovação e conceito de férias inteligentes
de maneira descomplicada e interativa com uso de tecnologias de ponta

Cores vibrantes deixam as salas ainda mais atrativas

Com tecnologia de ponta, os clientes podem sentir
como é estar nos empreendimentos sem sair do lugar

Comemorando o ótimo desempenho da equipe de vendas, a GR
VACATION, empresa comercializadora de tempo compartilhado do
GR GROUP, aproveitou a temporada das férias de julho para lançar
duas novas salas de vendas e revitalizar outras duas. Especialista em
férias completas, a GR VACATION é uma empresa movida pela alegria
e diversão que oferece a solução completa em tempo compartilhado e
viagens inteligentes, proporcionando momentos felizes e experiências
únicas a milhares de pessoas.
Seguindo este propósito e o plano de expansão do grupo com a
abertura de novos mercados, a criação de espaços como a sala de
vendas “off site”, instalada no Novo Shopping Ribeirão Preto, são
essenciais para proporcionar experiências positivas aos clientes. “Um
de nossos valores é sempre inovar com excelência e para isso não
medimos esforços para que o cliente viva a melhor experiência, seja
dentro de nossas salas de vendas ou em nossos empreendimentos. Para
isso, trouxemos a tecnologia da realidade aumentada com o uso de
óculos especiais que dão a real sensação de estar no empreendimento
com visão em 360º, salas multimídia, videowall e displays de 75
polegadas”, conta Rodolfo Rezende, CEO da GR VACATION, ao
mostrar as novas salas de vendas, com decoração minimalista, cores
vibrantes e que contam com os espaços “Bar do Leonardo” e “Kids”.
Os clientes que curtiram a temporada no complexo Barretos
Country Thermas Park se impressionaram com a nova e ampla sala de
vendas, com visão panorâmica para o parque e que apresenta todos os

detalhes do empreendimento, também em realidade virtual. “Há 3 anos
começamos o plano de expansão do Barretos Country Thermas Park.
No ﬁnal do ano passado, entregamos a primeira torre do Thermas
Suítes e a segunda já se encontra em construção. Ao ﬁnal do projeto
serão entregues mais de 700 apartamentos”, salienta Gustavo Rezende,
diretor executivo do GR GROUP.
As salas já existentes foram revitalizadas seguindo o novo branding
do grupo e estão muito mais atraentes e totalmente reformuladas. O
“Espaço Royal” encontra-se na Estância Turística de Olímpia/SP,
dentro do maior complexo hoteleiro do país, o Wyndham Olímpia
Royal Hotels; já a “Sala Serra Madre”, em Rio Quente/GO, comercializa exclusivamente o Vacation Club. “Instalamos e revitalizamos essas
novas salas pensando em difundir a ideia do tempo compartilhado e
férias inteligentes que, embora esteja em alta, estão apenas começando
no Brasil e assim contribuir com a consolidação dos destinos Olímpia,
Barretos, Rio Quente e Gramado/RS”, explica Rodolfo Rezende.
Atualmente, a GR VACATION possui lojas no estado de São
Paulo e Goiás, conta com mais de 600 proﬁssionais, entre promotores,
consultores, pós-vendas, equipe tática e administrativa. E em breve
anunciará novas parcerias e o lançamento de diversas salas de vendas
em todo o território nacional e internacional. “Nossos proﬁssionais são
especialistas em férias completas, envolvidos em não apenas vender
tempo compartilhado e viagens inteligentes, mas sim a realização de
sonhos de milhares de brasileiros'', ﬁnaliza Rodolfo Rezende.
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WPA Gestão é a 3ª melhor empresa para
se trabalhar do Centro-Oeste e 43ª do Brasil
Empresa recebeu duas premiações do Great Place to Work, gurando no ranking nacional e regional

Diretores, gestores e equipe WPA celebram as conquistas em sua sede, em Goiânia/GO

Não é apenas o reconhecimento dos clientes que as empresas
buscam atualmente, mas também dos colaboradores. Ser reconhecida
como uma boa empresa para se trabalhar e ﬁdelizar funcionários
também faz parte dos objetivos corporativos. A WPA Gestão, empresa
especializada em gestão de carteira de recebíveis para multipropriedade, que faz parte da W Palmerston Holding, recebeu recentemente duas
premiações da Great Place To Work, estando entre as melhores
empresas para se trabalhar do Brasil e Centro-Oeste.
Contando com 85 colaboradores, a WPA ﬁgurou pelo terceiro ano
consecutivo no grupo das 10 empresas premiadas da Great Place To
Work no Centro-Oeste, alcançando este ano a terceira posição. O
prêmio foi entregue na noite do dia 27 de junho, em cerimônia
prestigiada pelos gestores responsáveis por mais essa conquista,
durante solenidade realizada na Bella Eventos, em Goiânia/GO.
E pela primeira vez, a WPA apareceu no ranking das 50 melhores
empresas para se trabalhar do Brasil da Great Place To Work,
conquistando a 43ª posição. A cerimônia de premiação foi realizada no
dia 02 de julho, no Hotel Transamérica, em São Paulo/SP.
O CEO da WPA, Ênio Almeida, salienta que as premiações
atestam o reconhecimento no que diz respeito à cultura da WPA,
pautada por valores humanistas como agradecer, receber, celebrar,
compartilhar, cuidar, inspirar, desenvolver e dialogar, além de validar as
medidas implementadas para criar um excelente lugar para se trabalhar,
fazendo com que os colaboradores se sintam motivados a dar o seu
melhor.
''Como empresa que está inscrita em um segmento de inovação,
importa também para a WPA que tais diretrizes estejam reﬂetidas nos

valores incorporados por seus funcionários. O reconhecimento por via
direta da avaliação de nosso quadro de recursos humanos signiﬁca o
respaldo às políticas adotadas, além da evidente conformidade do
caminho que temos seguido no RH e endomarketing'', explica o
executivo da WPA.
Para Ênio Almeida, mais importante do que a expressão dos
resultados com premiações e ranqueamentos é observar a posição dos
colaboradores em relação ao próprio local de trabalho.
“As pesquisas da Great Place To Work garantem completo sigilo
aos colaboradores, e essa postura é fundamental para obter respostas
sinceras e isentas, pois assegura que as pessoas não se intimidarão com
receio de desagradar ou provocar constrangimentos. E nós desejamos
mesmo o feedback mais cru possível, é nele que conseguimos
identiﬁcar pontos fortes e aspectos para melhorar”, diz o CEO da
WPA.
Avaliação Great Place To Work
As premiações da Great Place To Work possuem o intuito de
mensurar a percepção dos colaboradores quanto às práticas, ambiente
de trabalho e condições físicas das empresas em que atuam. Através de
uma pesquisa que abrange pontos variados, os funcionários são
convidados a dar um feedback anônimo que posteriormente é utilizado
para fundamentar as posições do ranking da instituição.
A Great Place To Work é uma organização global de análise,
consultoria e capacitação empresarial, que certiﬁca e reconhece os
melhores ambientes de trabalho em 61 países ao redor do mundo.
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Muito além das Salas de Vendas

Prime Vacation oferece verdadeiras
atrações turísticas!
Empresa reinventa o modelo tradicional de showroom de vendas na multipropriedade
Parte fundamental do modelo de multipropriedade, a
sala de vendas tem o papel de apresentar os benefícios do
sistema, ao mesmo tempo que precisa causar emoções
positivas aos convidados e aumentar ainda mais a
credibilidade dos projetos ali oferecidos.
A Prime Vacation, incorporadora e comercializadora
de projetos de multipropriedade, reconhece a importância
das salas de venda, levando-as a outro patamar.
Os Universos Prime, como são chamadas as salas de
vendas pela empresa, oferecem um ambiente totalmente

equipado para atender a família, servindo como um
complemento as atrações turísticas nas quais estão
inseridos.
O CEO da Prime Vacation, Ronaldo Fagundes,
explica que o grande diferencial das salas de vendas da
empresa é a localização estratégica. "Estamos juntos aos
principais pontos ou atrações turísticas das cidades".
A presença nas atrações faz com que os Universos
Prime funcionem como uma extensão das atividades
presentes no local, atiçando a curiosidade dos visitantes.
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Junto às principais atrações turísticas do país!
Seja com a exibição de miniaturas de pontos turísticos
do mundo inteiro, ou com uma paisagem panorâmica da
capital carioca, cada Universo Prime conta com atrativos
únicos.
Em Gramado, por exemplo, a Prime Vacation está
presente no Snowland (primeiro parque de neve indoor
das Américas), no Super Carros, na Rua Coberta, junto ao
Rasen Platz (restaurante de gastronomia germânica) e
dentro de um dos empreendimentos comercializados pela
empresa, o Wyndham Gramado Termas Resort Spa.
Na Cidade Maravilhosa, por sua vez, é possível
encontrar a Prime Vacation no Morro da Urca, logo ao
lado da estação dos famosos bondinhos, e no terceiro
andar do centro de visitantes Paineiras, ponto de parada
aos pés do Cristo Redentor.
Já em Foz do Iguaçu, o Universo Prime está dentro do
Dreamland Museu de Cera, uma das atrações do
Complexo Dreams, que reúne parques temáticos e
atrações diferenciadas para os visitantes.
Apenas com esses exemplos já é possível ter uma ideia
de como a Prime Vacation vem marcando presença no

país, conquistando cada vez mais espaço no mercado e se
consagrando como a empresa de multipropriedade que
mais cresce no Brasil.
Além da localização, o CEO da Prime Vacation
também destaca o cuidado com os detalhes de cada
Universo Prime. As salas contam com apartamentos
decorados, permitindo que os clientes possam visualizar
como será o apartamento o adquirido.
Outro diferencial dos espaços é a presença de salas de
cinema, onde os clientes conferem vídeos informativos
sobre as empresas e as obras, proporcionando uma
experiência única para eles.
Os Universos Prime também contam com ações
temáticas, onde os ambientes são decorados de acordo
com datas comemorativas, como Natal, Páscoa e Festa
Junina. "Isso faz o cliente criar memória tanto do passeio
em si, como da sua compra'', explica Ronaldo Fagundes.
A Prime Vacation mostra que as salas de venda podem
ser muito mais do que apenas um ambiente para fechar
negócio, elas são o cenário perfeito para a realização do
sonho de férias de centenas de famílias.
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Desao de desenvolver atrações
Cada vez mais parques de diversões, aquáticos e temáticos devem apresentar
novidades para se manterem relevantes e lembrados pelos consumidores
Atrações do Beach Park
Vaikuntudo - radical
Acqua Circus - infantil

O que leva uma família a visitar um parque de diversão, aquático ou
temático? Diversão, lazer, emoção, adrenalina, ter bons momentos, etc?
Sim, isso tudo. Mas são as atrações do parque que proporcionam esses
sentimentos nas pessoas.
Como saber o que os consumidores querem e desejam, o que vai
ser sucesso (como o investimento é alto, não pode-se errar na atração)?
Investir em uma atração radical, para a família, para crianças, em
entretenimento ou tecnologia?
Os melhores parques do Brasil estão sempre lançando atrações
novas, alguns anuais, outros de dois em dois anos, outros de três em
três. Porém, eles nunca deixam de planejar e desenvolver novidades
para os seus clientes.
O CEO do Beach Park, em Aquiraz/CE, Murilo Pascoal, explica
que deﬁnir as atrações assertivamente é um diferencial estratégico de
cada parque de diversões. ''O desaﬁo é desenvolver atrações que sejam
capazes de atrair cada vez mais público para os parques, gerando
experiências únicas e mantendo a atratividade para todas as idades''.
Para se manter conectado ao que os clientes pensam e desejam o
Beach Park possui uma área de pesquisa que gera informações de todos
os negócios do complexo. ''Isso nos ajuda bastante a entender as reais
necessidades dos nossos clientes, seja para o desenvolvimento de
produtos ou melhoria nos nossos serviços'', diz o CEO do Beach Park.
Para Murilo Pascoal, é importante que os empreendedores de
parques de diversões e aquáticos estejam conectados diretamente aos
clientes, para entender as tendências dos consumidores. ''Muitas vezes
as respostas que precisamos estão muito mais perto do que imaginamos''.

Atrações devem seguir padrões de segurança
Nem só de inspiração, criatividade e alegria são desenvolvidas as
atrações para parques, mas também com uma parte técnica, com
muitos cálculos e testes, para assegurar que projeto seja executado
ﬁelmente e a segurança da atração seja prioridade.
''Dentro de casa, com fornecedores nacionais ou do exterior, o
mais importante é manter os padrões de segurança para que a
experiência dos nossos cliente seja sempre agradável'', enfatiza Murilo
Pascoal.
Nova atração virtual
O Beach Park é um dos principais parques do país, com atrações
que agradam pessoas de todas as idades. O Acqua Circo e Acqua Show
são os preferidos das crianças. Para quem gosta de emoção, há as
atrações radicais: Insano, Vaikuntudo e Arrepius. Mas a nova atração do
parque é tecnológica, o Insano Virtual.
Desenvolvido pela própria equipe do Beach Park, o Insano Virtual
sumula a experiência de descer no toboágua Insano por meio de um
simulador de realidade virtual impermeável 4D. O toboágua Insano é a
atração mais radical do Beach Park, uma sensação da queda de 41
metros, com o percurso de até 105 km/h durante 5 segundos de queda
livre. E com o Insano Virtual o visitante tem a mesma sensação do
Insano, mas sem ter descido.
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MULTIPROPRIEDADE
R$ 22,3 bi de VGV

TURISMO
COMPARTILHADO

R$ 3,466 bi em VENDAS

O que significam esses valores

?

Recentes estudos apontaram que o mercado de propriedade compartilhada atingiu valores
estratosféricos em 2019, mas há outros números e dados que merecem ser analisados
O turismo compartilhado (timeshare e multipropriedade) ainda é
muito recente na economia brasileira. Ainda gera muitas dúvidas e
incertezas Mas também curiosidade e atração de investidores. O setor
vem colhendo conquistas na luta de ser reconhecido como um
segmento relevante.
Aﬁnal, um segmento que almeje ser respeitado e atrair novos
players e investidores deve ter segurança jurídica - o que o turismo
compartilhado possui. A Lei Geral do Turismo, Lei 11.771/2008,
regula o modelo de timeshare; e a Lei de Multipropriedade, Lei
13.773/2018, regulamenta o sistema de multipropriedade.
Além do arcabouço jurídico, o segmento também deve apresentar
números, estudos e pesquisas. O que também já começa acontecer
com o turismo compartilhado. Neste ano, dois estudos foram
apresentados: a 3ª edição do Cenário do Desenvolvimento de
Multipropriedades no Brasil, realizado pela Caio Calfat Real Estate
Consulting; e a 2ª edição da pesquisa O Mercado de Turismo
Compartilhado no Brasil, da ADIT Brasil (Associação Para
Desenvolvimento do Imobiliário e Turístico do Brasil) e a FGV
(Fundação Getúlio Vargas).
Estes dois materiais foram apresentados durante o ADIT Share
2019. De acordo com o estudo da Caio Calfat, o VGV (Valor Geral de
Vendas) dos empreendimentos lançados no Brasil atingiu até este ano
R$ 22,3 bilhões, um crescimento em torno de 36% em relação ao
estudo de 2018, que apresentou o valor de R$ 16,3 bilhões. Já a
pesquisa da FGV e ADIT Brasil apresentou o valor de R$ 3,4666
bilhões em vendas de produtos de turismo compartilhado, um
crescimento de 188% em relação a pesquisa de 2018, que teve o valor
de R$ 1,2 bilhão.
Os dois estudos mostram o crescimento da indústria de turismo
compartilhado (timeshare e multiproapriedade). Trazendo não
apenas os valores das vendas, mas as regiões onde estão os empreendimentos, a quantidade de projetos, empreendimentos fracionados já
em operação, em lançamentos e em construção e algumas taxas
essenciais, como: conversão de vendas, cancelamentos, retenções, e
custos com marketing e vendas. Esses números são muito mais
importantes para quem realmente conseguir entendê-los e usá-los
estrategicamente.

Deﬁnindo turismo compartilhado
O segmento de turismo compartilhado é dividido em setores de
natureza jurídica diferentes – multipropriedade, um produto imobiliário, e vacation club, um produto hoteleiro, mas coloca-se dentro do
mesmo segmento, pois os dois visam férias e lazer, basicamente o que
comercializam é a utilização do tempo dentro do empreendimento, por
isso o nome tempo compartilhado, além do processo de vendas ser o
mesmo para ambos.
Antes de 2017, quando a Caio Calfat realizou a 1ª edição do estudo
de multipropriedade, não havia pesquisas e estudos sobre o mercado.
Hoje, com estudos divulgados em 2017, 2018 e 2019, conseguimos ter
uma análise sobre o crescimento do mercado – comparando os
números atuais com dos anos anteriores.
O estudo da Caio Calfat é apenas sobre multipropriedade, em que
listou os 92 empreendimentos lançados no país, as cidades, estados e
regiões em que estão localizados, além de explorar bem a questão da
valorização dos imóveis, com o preço médio das frações, valor médio
da semana, qual tipo de produto é o mais comercializado (de duas
semanas), número de apartamentos, entre outros dados.
Já a pesquisa FGV/ADIT Brasil explorou o mercado inteiro de
turismo compartilhado (timeshare e multipropriedade), não diferenciando os dois em nenhum tópico do estudo. A pesquisa foi realizada
através de entrevistas com 102 responsáveis pelos empreendimentos.
Assim, ﬁca claro que faltaram muitos empreendimentos para serem
pesquisados, mas mesmo assim, o estudo oferece um recorte sobre o
mercado.

Como utilizar esses estudos estrategicamente
Apesar dessas diferenças entre ambos estudos, talvez por uma
questão de metodologia ou porque algumas empresas não aceitaram
enviar seus números, alguns dados dos dois estudos podem ajudar
os empreendedores a desenvolver estratégias para lançar projetos,
comercialização (marketing e vendas), pós-vendas e recebimentos
de carteiras, obras, e até conseguir mais investidores ou securitização
A maior parte dos projetos, na pesquisa FGV/ADIT,
respondeu que a taxa de cancelamento de contratos estava entre
10% e 30%. O que pode parecer uma taxa alta, mas já é incorporada
ao estudo de viabilidade e a velocidade de vendas também já a
considera. Enquanto a maior parte dos entrevistados respondeu que
a taxa de retenção de cancelamentos era em torno de 30%. Esse é
um ponto muito crucial quando se estuda esse modelo de negócio,
pois a maior parte das empresas, no estudo da Caio Calfat,
respondeu que a taxa de conversão de vendas, ﬁcava entre 11% e
25%.
Conhecer as taxas médias do mercado é importante para ter
uma projeção de recebimento da carteira. O estudo de viabilidade e
planejamento ﬁnanceiro pode ser desenvolvido a partir dessas taxas.
Assim, se estabelecem as metas: quantas famílias devem assistir à
apresentação do produto para se ter o número de vendas necessárias, considerando taxas de retenção e distratos, e no ﬁm, conseguir
receber a receita planejada, o que signiﬁcaria uma carteira saudável.
Nos dois estudos se veriﬁca que há variações das eﬁciências de
vendas, retenção, taxas de cancelamentos. O que é normal.
Realmente há variações de projeto para outro projeto, localização,
alta e baixa temporadas, às vezes a operação comercial inicia com
poucas conversões de vendas, mas depois de alguns meses alcança a
performance planejada. O mais importante é haver taxas aceitáveis.
Não atingindo-as, os investimentos e obras ﬁcam comprometidos.
Se superar as metas, o projeto ganha mais um fôlego.
O investimento em comercialização e marketing, grande terror
de empreendedores há alguns anos, com investimentos alcançando
mais de 35% do VGV, nesta última pesquisa da Caio Calfat não
superaram os 22%. Ainda é alto. Principalmente, se pensarmos que
grande parte desse aporte deve ser realizado no início da operação
comercial, quando ainda não foram realizadas vendas, para abertura
de salas de vendas, materiais de divulgação, investimento em mídias.
Algumas consultorias já oferecem soluções que visam a redução do
custo nessa etapa do ciclo do negócio.
Outro ponto fundamental é que desenvolvedores, empreendedores e incorporadores compreendam que, por um lado, os distratos
e investimentos em vendas e marketing são maiores do que em
lançamentos imobiliários tradicionais, mas por outro lado, a
captação de leads e conversão de vendas do turismo compartilhado
superam os números do mercado imobiliário tradicional.
Pontos a serem explorados nos próximos estudos
Para ﬁnalizar esse texto analítico, sugerimos alguns pontos que
podem estar nas pesquisas da Caio Calfat e FGV/ADIT para 2020:
o impacto do início da operação hoteleira e condominial dos
empreendimentos fracionados para a comercialização e distratos;
revendas de multipropriedades; e números do intercâmbio de férias.
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Alerta! Sua empresa está preparada para o futuro?
Se a sua empresa utiliza somente indicadores ﬁnanceiros para
medir a ‘saúde’ de seus negócios, está na hora de rever seus conceitos!
Em muito pouco tempo ela poderá apresentar indícios de declínio.
Isso porque a geração Z - nascida no ﬁnal da década de 90 e
principal grupo consumidor dos próximos anos - está cada vez mais
ligada nos impactos causados pelos produtos que consomem,
buscando sinergia de propósitos na sua decisão de compra.
Veja bem, não estamos falando apenas em reduzir os impactos
negativos, estamos falando de ressigniﬁcar os negócios buscando
promover impactos positivos para o mundo. Neste cenário atual (e
futuro) surgem empresas mundo afora consolidando uma tendência
que tem se mostrado cada vez mais forte.
Pode acreditar, esse movimento não é utopia. É realidade! E tem
sido considerado como o norte mais viável para o futuro da humanidade. Um dos movimentos globais mais impactantes, no que tange a esta
Nova Economia é o Sistema B. Se você ainda não ouviu falar sobre ele, e
é um empresário micro, médio ou mega com certeza ouvirá. Isso
porque, é cada vez mais óbvio e urgente que as soluções dos problemas
globais, podem e devem extrapolar a responsabilidade governamental e
serem endereçadas às empresas, que carregam em si o potencial de
serem a vanguarda da mudança que queremos ver no mundo.
Então, vamos falar deste inteligente e necessário movimento, o
Sistema B. Nascido na Pensilvânia, Filadélﬁa, em 2007, a sigla “B” vem
de “Beneﬁts”, e tem o objetivo de mensurar os impactos socioambientais de todo e qualquer negócio, com o mesmo rigor que fazem com
seus indicadores ﬁnanceiros, tornando-os melhores PARA o mundo, e
não apenas DO mundo (como sempre rezou a cartilha do velho
capitalismo competitivo e exclusivo).
Após medirem seu impacto, dentro do Sistema B, as empresas que
atingem um grau de maturidade positivo (que é traduzido gratuitamente na ferramenta do B Impact Assessment, no www.bimpactassessment), com um mínimo de 80 pontos atingidos na plataforma - em uma
escala de 200 pontos possíveis, podem iniciar o processo de certiﬁcação, visando se tornarem uma Empresa B Certiﬁcada (no caso de
empresas já consolidas com mais de 1 ano de CNPJ), ou B Pendente
(empresas ou startups com menos de 1 ano de existência/faturamento).
Atualmente, existem quase 3.000 Empresas B, em mais de 150
setores da economia e 70 países ao redor do mundo. No Brasil, são 5 mil
empresas no pipeline da plataforma B e cerca de 150 empresas B
certiﬁcadas, que somam um faturamento de mais de 10 bilhões de reais,
e dessas, sete atuam no setor do turismo: a Vivejar, agência de viagens
que atua em destinos não tradicionais, como vivências em tribos
indígenas da Amazônia, Vale do Jequitinhonha, entre outros, com a
proposta de oferecer experiências para o turista e para as comunidades

tradicionais do Brasil, reconectando valores e aproximando realidades;
a Alaya, uma agência de turismo localizada em Brotas/SP que oferece
passeios e esportes radicais totalmente integrados à natureza; o
Cambará Eco Hotel localizado em Cambará do Sul/RS, um hotel
ecofriendly que desenvolve uma séries de atividades e processos que
conectam o hóspede aos princípios de respeito a todas as formas de
vida e ao ecossistema; a Aniyami Brazil, agência de viagens que oferece
pacotes para estrangeiros em destinos tradicionais no Brasil como
Natal, Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro, Foz do Iguaçu entre outros; a
Raízes Desenvolvimento Sustentável, com escritórios em São Paulo,
Belo Horizonte e Rio de Janeiro a empresa desenvolve projetos nas
áreas de turismo sustentável, empreendedorismo e geração de renda,
governança de redes, equidade de gênero e comunidades tradicionais; e
a Campus B, empresa brasileira especializada em intercâmbio
acadêmico para grupos de universitários, sejam eles brasileiros indo
para o exterior, ou estrangeiros vindo para o Brasil. No mundo, cerca de
35 empresas de turismo são certiﬁcadas pelo Sistema B.
O Sistema B Brasil possui sede em São Paulo, mas está agora
consolidando as Comunidades B Locais, que terão sede em cada estado.
No primeiro semestre de 2019 já foram estabelecidas oﬁcialmente as do
Rio de Janeiro, Curitiba, Florianópolis e Fortaleza. Também já está
organizada a Comunidade B Local Goiás, que será oﬁcializada no
segundo semestre deste ano.
Outra grande e boa notícia é que a ONU – Organização das
Nações Unidas, elegeu o BIA (B Impact Assessment, plataforma do
Sistema B) para medir o impacto desta nova economia, rumo às metas
para 2030 com os ODS - Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da
ONU, oﬁcialmente, a partir de janeiro de 2020. Os ODS foram
formalizados em 2015, por mais de 190 países, como prioridade global
para combater as desigualdades sociais, a mudança climática e gerar
dignidade para todas pessoas do planeta.
Além da ONU, a B3, Bolsa de Valores do Brasil, também irá adotar
os parâmetros do Sistema B para qualiﬁcar as empresas do pregão
eletrônico brasileiro, de acordo com seus impactos positivos em seus
respectivos mercados. E essa tendência, de empresas melhores para o
mundo, só faz sentido, porque o próprio jeito de consumir está
mudando. O mercado está cada vez mais exigente em relação ao
propósito de cada negócio ou produto, requerendo a transparência e a
responsabilidade frente às externalidades sociais e ambientais geradas
pelas empresas, exigindo
que estas se comprometam
efetivamente com soluções
para um mundo mais
inclusivo, equilibrado e
sustentável.

Camila Storti é fundadora da Abissal - Capitalismo Saudável, uma empresa B goiana
e membro do Conselho do Sistema B Brasil.

