Edição 07 - Abril 2016

Rede Plaza expande seus negócios e
investe em tempo compartilhado
Entrevista
Diretor executivo da TC Brasil Consultoria,
Antônio Carlos Gomes
Compartilhe
Grupo Golden Dolphin lança
empreendimento de
cotas imobiliárias

O mundo está cada vez mais conectado.
Não existem mais fronteiras.
O mercado é digital.
O comércio é on line.
As pessoas estão nas mídias sociais.
As novas gerações já nascem plugadas.
As notícias viajam na velocidade de um clique.

Vem aí uma nova revista!
Totalmente eletrônica,
mais robusta,
abrangente e
inovadora!

Rua 2 Qd. B Lt. 1-RI Bairro Chácara
Primavera Caldas Novas - GO
CEP: 75690-000

Jornalista Responsável
Fábio Mendonça (MTb 01.877)

Diagramação e Arte
Flávia Correia

redacao@turismocompartilhado.com.br
contato@turismocompartilhado.com.br
Visite nossa página no Facebook:
www.facebook.com/turismocompartilhado

Impressão
Gráca Ipanema
Tiragem - 3.000 exemplares
Periodicidade - mensal
Telefones
(64) 8157-6994
(64) 9336-4554
(64) 9909-8792

ENTREVISTA

“O vacation club é o maior
programa de delização de clientes''

O diretor executivo da TC Brasil Vacation Ownership Consulting, Antônio
Carlos Gomes, é um dos pioneiros na indústria de tempo compartilhado no
Brasil, tendo implantado alguns dos principais projetos e também com
experiência no exterior, em Orlando e Cancun. Nessa entrevista ele conta
um pouco de sua trajetória prossional e também analisa os caminhos que o
tempo compartilhado está tomando no país.

Conte um pouco da sua trajetória prossional. Quando começou na indústria de tempo
compartilhado?
Minha história no tempo compartilhado tem
início com a chegada da RCI no Brasil. Comecei como
supervisor de vendas na empresa JK, comercializando
os empreendimentos Praia das Caravelas, em Búzios,
e Hotel Delphin Guarujá, ambos da mesma empresa
na época. Após esta fase trabalhei na empresa
Cancun Palace, em uma sala off site em São Paulo. Em
seguida, trabalhei para o Grupo Laz Palmas, em Avon
Park, próximo de Orlando, na Flórida.
Nesta época, resolvi ter uma experiência
prossional fora do Brasil, onde a indústria de tempo
compartilhado era mais desenvolvida, desta forma,
me mudei para Cancun, onde atuei como supervisor
de vendas na linha brasileira no Grupo Sunset
Resorts. Foi uma experiência muito valiosa, pois tive a
oportunidade de atuar no marketing, diretamente na
captação de clientes, desenvolvendo uma estratégia
para que os promotores aprendessem a trabalhar
com os turistas brasileiros. Na sala de vendas, além
de closer, atuei como FTB.
Quando voltei para o Brasil retornei para o
Grupo Las Palmas, que chegou a operar quatro salas
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de vendas no Brasil na década de 1990.
Depois fui para projetos em Campinas e Belo
Horizonte e no ano de 2004, abrimos a TC Brasil
Consultoria.
Nestes doze anos implantamos e gerenciamos grandes projetos de vacation club e fractional no
mercado nacional, que estão entre os maiores
clientes da RCI.
No ano de 2015 iniciamos a comercialização
do produto Wyndham, maior empresa de tempo
compartilhado no Mundo.
Quais as principais mudanças no mercado desde que iniciou? Em relação às vendas,
credibilidade, pós-vendas?
A principal mudança foi a forma de desenvolvimento do produto, pois o tempo compartilhado
chegou ao Brasil com o mesmo desenho dos projetos
comercializados no exterior, por toda a vida ou por
longos períodos como 30 ou 50 anos.
No Brasil, a maioria dos empreendimentos de
vacation club são hoteleiros. Desta forma, era preciso
compor um produto que acomodasse o vacation club
e também a hotelaria.
O melhor formato encontrado foram produ-

‘’Nem tudo que funciona para um projeto
vai necessariamente funcionar para outro’’
tos desenhados com uma pontuação, onde o cliente
utilizaria suas diárias através de uma tabela de
pontos, com direito de uso, onde ele pudesse viajar na
data, unidade, número de pessoas que melhor lhe
conviesse, e acelerar o uso e encerrar o seu contrato
antes, caso fosse de seu interesse.
Um ponto importante foi a precicação do
produto. Hoje utilizamos o tarifário do próprio hotel
para formatar o preço dos produtos e estabelecer a
tabela de pontos.
A entrada das grandes marcas hoteleiras
trouxe também muita credibilidade ao negócio.
Na comercialização, a mudança fundamental
foi adaptar o processo de vendas ao mercado e ao
consumidor brasileiro, com prossionais preparados,
e que realmente o produto conseguisse atender,
satisfazendo as expectativas geradas na sala de
vendas.
Além disto, foi fundamental o investimento
nas ferramentas disponíveis para a gestão do negócio, como sistemas de controle e, principalmente,
ferramentas para a área de pós-vendas.
Quais foram os desaos em iniciar uma
empresa de consultoria em tempo compartilhado?
O principal desao em iniciar um novo
negócio está em você mesmo, principalmente quando
você faz seu próprio resultado.
Quando voltei de Cancun, vim com a ideia de
abrir uma consultoria na área de tempo compartilhado. Tinha aprendido muitas coisas nestes dois anos
fora, o que fazer e o que não fazer e que nem tudo que
funciona para um projeto necessariamente vai
funcionar para outro.
Empreender no Brasil não é uma tarefa fácil,
por toda carga tributária e desaos que encontramos
todos os dias, mas é necessário e prazeroso quando se
trabalha no que realmente gosta e acredita.
Nos últimos anos a TC Brasil se tornou
parceira de grandes redes hoteleiras, como
Costa do Sauípe e Costão do Santinho. O que
signica a entrada dessas marcas famosas no
mercado?
O divisor de águas no mercado brasileiro foi a
entrada do Rio Quente Resorts na indústria de tempo
compartilhado, em uma época onde o segmento não
era muito difundido. Tive o prazer de fazer parte do
processo de reestruturação do vacation club do
Grupo. O sucesso e a sustentabilidade do Rio Quente
Vacation Club foram fundamentais para o desenvolvimento da indústria no Brasil. Com isso vieram grandes marcas, como o Beach Park, o Enotel Porto de
Galinhas e a Rede Mabu. A entrada da Costa do

Sauípe e Costão do Santinho mostra a consolidação e
credibilidade que a nossa indústria atingiu. Isso nos
deixa mais motivados ainda a continuar desenvolvendo o nosso segmento de forma ética e sustentável.
Atualmente o mercado de fractional está
aquecido, inclusive com redes hoteleiras passando a comercializar frações imobiliárias,
como a parceira da TC Brasil, Mabu. A que se
deve esse maior crescimento do fractional em
relação ao timeshare?
Os dois produtos têm origem no conceito de
tempo compartilhado, a diferença no Brasil é que o
timeshare é um produto hoteleiro e o outro é uma
incorporação imobiliária.
O tempo compartilhado foi criado em um
formato parecido com as frações imobiliárias, como
uma solução para um desaquecimento do mercado
imobiliário (surgimento do timeshare na Europa na
década de 1960). Atualmente acredito que ele siga
esta mesma linha. Além do fato de ser um produto
muito vantajoso para o comprador, que adquire
somente o que precisa para suas férias de 4 a 2
semanas por ano, para a vida toda, compartilhando o
custo de aquisição e manutenção desta propriedade.
O fractional se diferencia do time share
(vacation club) pelo custo benefício e o conceito de
propriedade. De qualquer forma, os dois produtos
possuem vantagens e atrativos distintos e o mercado
tem consumidores para os dois tipos de produtos.
Como incentivar hotéis e resorts a terem
vacation clubs?
O trabalho de prospecção de novos projetos
na TC Brasil é mostrar para os empreendimentos que
o vacation club é o maior programa de delização de
clientes e um importante canal de vendas, funcionando como uma operadora própria, melhorando assim
a ocupação média e sendo um importante gerador de
caixa, já que o cliente compra estas diárias de forma
antecipada.
Muito se fala pelos players do mercado
que a indústria de tempo compartilhado no
Brasil deve se fortalecer. Por que existe uma
diculdade de ter uma organização para
representar as empresas que trabalham neste
ramo, como as existentes em outros países?
A diculdade é alinhar todos os interesses de
todos os envolvidos na indústria. Temos algumas
frentes trabalhando nesse sentido, logo chegaremos
a um entendimento para que exista uma entidade
realmente forte e representativa no âmbito nacional.
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REPORTAGEM

Rede Plaza expande seus negócios e
investe em tempo compartilhado
Um dos mais tradicionais grupos hoteleiros do Brasil, a Rede Plaza, planeja uma grande expansão de seus negócios, incluindo o Plaza Vacation Club, em parceria com Live
Better Brasil, com projetos de fractional em seis cidades brasileiras e dois no exterior.

O

programa Plaza Vacation Club, da Rede
Plaza Hotéis, Resorts & Spa, e a empresa em
consultoria de tempo compartilhado Live
Better Brasil celebram uma parceria de quase dois
anos, e com projeções de se tornarem um dos maiores
players do mercado nacional de timeshare e fractional.
Desde o início do programa de férias, no
segundo semestre de 2014, o Plaza Vacation Club,
que é aliado a empresa de intercâmbio de férias
Interval International, conta com cinco salas de
vendas (Porto Alegre, Blumenau, Florianópolis,
Gramado e Camaçari/BA, que é próxima de Salvador)
e cerca de 2.300 famílias associadas. O planejamento
é que mais seis salas de vendas em seis cidades
brasileiras sejam abertas ainda esse ano, para
empreendimentos de fractional, e ainda há projetos
para o exterior, na Argentina e Uruguai.
O sócio-diretor da Live Better Brasil, Renato
Souza, conta que a parceria entre a consultoria em
tempo compartilhado e a Rede Plaza está sendo muito
frutífera para ambos, com o Plaza Vacation Club
tornando-se comercializador de produtos fracionados
de terceiros, com administração hoteleira da grife
Plaza.
"Juntamos a inovação da Live Better Brasil e a
tradição de hotelaria e administração da Rede Plaza”,
arma Souza. Ele explica que a consultoria fará toda a
estruturação jurídica e nanceira, estudos de
mercado, comercialização, pós-vendas, CRM (custo-

Roberto Rotter, diretor executivo da Rede
Plaza.
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mer relantionship management) e a Rede Plaza cará
responsável pela gestão dos empreendimentos
hoteleiros.
"Hoje quando investidores veem a tradição e
a solidez de um grupo como o Plaza, com 58 anos,
cam muito mais tranquilos em fazer parceria
conosco”, diz o diretor da Live Better Brasil. "Assim,
empreendedores, proprietários de hotéis e empresários vêm nos procurando para futuros lançamentos”.
Alto padrão e valores altos
De acordo com Renato Souza, "os seis projetos no Brasil e dois no exterior serão todos de alto
padrão, pensados nos mínimos detalhes e escolhidos
pela diretoria do Plaza, Roberto Rotter e Antônio
Malta, e o presidente do conselho, Carlos Schmidt”.
"Estamos falando de um VGV (valor geral de
vendas) acima dos R$ 800 milhões, com grupos fortes,
sendo duas grandes construtoras e um grande
investidor”, revela Souza.
O diretor executivo da Rede Plaza, Roberto
Rotter, conta que o planejamento é para que todos
sejam lançados até o meio desse ano.
Além dos projetos na Argentina e Uruguai, o
diretor da Live Better Brasil adianta as localidades dos
empreendimentos no Brasil: Gramado/RS, "o Le Vert
Plaza, um alto padrão totalmente diferente de tudo na
serra gaúcha”; também em Canela/RS ; em
Garibaldi/RS, o Garibaldi Terroir Plaza, um hotel
boutique com ofurôs em todos quartos; Capão da
Canoa/RS; em Curitiba; e um no sul da Bahia.

Sidney Machado, sócio-diretor da Live
Better Brasil.

Renato Souza, sócio-diretor da Live Better
Brasil.

REPORTAGEM
Plaza São Rafael, em Porto Alegre

Especialista em salas off site

Aumento da ocupação hoteleira
Antes de expandir a marca com o seu vacation
club, a Rede Plaza já era um dos mais tradicionais
grupos hoteleiros do Rio Grande do Sul, com clientes
delizados, mas resolveu apostar na indústria de
tempo compartilhado há cerca de dois anos, com o
lançamento do Plaza Vacation Club.
O diretor da Rede Plaza, Roberto Rotter, conta
que o grupo já acompanhava os acontecimentos do
mercado, mas antes não sentia que era o momento.
"O mercado era incipiente”, diz Rotter. "Não havia
segurança jurídica nem segurança para o empreendedor".
De acordo com o diretor da Rede Plaza, o
objetivo do grupo era maximizar a ociosidade da
hotelaria com esse novo segmento de negócio.
"Aumentamos dez pontos percentuais a ocupação dos
hotéis com o vacation club", revela Rotter.
Rotter diz que o sucesso do Plaza Vacation
Club era esperado, "pois é um grupo de tradição, com
expertise em hotelaria, com ótimos empreendimentos
em várias atrativas cidades (Porto Alegre, Blumenau,
Florianópolis, Caldas da Imperatriz/SC,
Itapema/SC e Camaçari/BA)".

A Live Better Brasil nasceu da vontade de seus
sócios de produzirem algo diferente no mercado de
tempo compartilhado. "Sempre via o mais do mesmo
aqui no Brasil”, recorda Renato Souza.
E a consultoria se especializou em salas de
vendas urbanas (off site) com o Plaza Vacation Club.
A primeira sala de vendas do programa de férias foi
em Porto Alegre, no Plaza São Rafael Hotel e Centro
de Eventos, ou seja, um hotel com público mais
executivo. Porém, como explica Sidney Machado,
sócio-diretor da Live Better Brasil, os prospects são os
próprios moradores da cidade.
"Nós fechamos parceiras com locais de níveis
classe média alta, como restaurantes e teatros, e
assim convidamos as famílias para assistirem a
apresentação”, conta Machado. Ele também faz
questão de frisar que não existe captação nos hotéis
ou nas ruas para as salas de vendas, exceto em
Gramado. Por conta disso, as salas de vendas também
são menores e com menos consultores. "Nós temos
em média dez famílias convidadas por noite, com
uma eciência de 31%”.
Machado conta que por trabalhar com
moradores da própria cidade as vendas são mais
difíceis, tendo que ser menos emocionais e mais
racionais. "Quando as salas de vendas são em
destinos turísticos o público já está pensando em
férias”, arma. "O nosso público está na vida normal,
não está pensando em férias. Devemos colocar a
vontade de viajar nele”.
Segundo Renato Souza, este é "um novo
conceito, sem vendas sob pressão, onde a pessoa que
vende dá assistência ao comprador, sem salas de
vídeos, mais interatividade e tecnologia”.
Souza conta que foi feito um treinamento com
todos os colaboradores dos hotéis mostrando a
importância dos clientes vacation club. Além da
Central de Relacionamento com o Cliente que instiga
o uso rápido do produto pela família que acabou de
adquiri-lo.

Plaza Florianópolis

DEBATE

Quais os benefícios que a legalização dos cassinos pode
trazer para o mercado de tempo compartilhado?
Alejandro Márquez – Diretor de
Desenvolvimento de Projetos da TC Brasil
Vacation Ownership Consulting

Cássio Nardon - Sócio da Brazilian Sharing,
consultoria em Time Share e Fractional

‘’Os cassinos são um
importante componente
da oferta turística em geral
e, em muitos casos, o
motor econômico de uma
região, já que é uma
importante fonte de
geração de empregos, de
fortes investimentos
públicos e privados e
arrecadação de impostos,
que se bem administrados
devem contribuir para melhorar a qualidade de vida
da população local. E também desenvolver importantes obras de infraestrutura, que contribuem para
melhorar o posicionamento de um destino e, consequentemente, incrementar o uxo e o perl do
visitante, que é a matéria prima para o nosso negócio
do tempo compartilhado/timeshare.
A existência dos cassinos considera também a
instalação de salas de espetáculos, parques, centros
de convenções, instalações culturais, bares, restaurantes, lojas, entre outras. Assim, diversicando ainda
mais a oferta de opções num destino turístico, o que
contribui para estender a permanência dos visitantes
na região, aumentando as chances de abordá-los
para apresentar os nossos produtos e serviços.
No caso particular do timeshare, os cassinos
ajudariam a aumentar o volume de clientes qualicados. Também podem ser usados operacionalmente,
como ferramentas para marketing, oferecendo
brindes e incentivos aos clientes para assistir a uma
apresentação dos produtos.
Hoje, um dos mais importantes destinos de
vendas de timeshare no mundo está nos Estados
Unidos, em Las Vegas, no Estado de Nevada. Este
importante pólo turístico está baseado no negócio dos
cassinos, eventos, espetáculos, entre outros, e conta
com a presença e operações comerciais das mais
importantes marcas da indústria do tempo compartilhado dos EUA e de outros países. Um bom exemplo é
a presença da Wyndham Vacation Ownership, a
maior companhia de timeshare no mundo’’.

‘’Falando especicamente dos cassinos, para
comercialização e gestão
de time share e fractional,
presente em cidades de
interesse turístico, observa-se uma grande oportunidade de maximização
dos atrativos, aumentando
signicativamente a oferta
de empregos diretos e
indiretos, além das
receitas públicas e retorno para as comunidades do
entorno. O Projeto do Senador Ciro Nogueira
(186/14) prevê uma série de exigências para os
interessados e destino para a arrecadação.
Acredito que essa abertura trará para as
regiões turísticas ainda mais demanda, interessada
nesse novo atrativo e no entretenimento envolvido
nesses estabelecimentos. Para algumas regiões os
cassinos podem se tornar o maior atrativo, espelhando-se em cidades como Las Vegas, que se encontra
hoje como maior exemplo nesse contexto. Cidades
como Caldas Novas/GO já possuem uma estrutura
hoteleira complexa, aeroporto nos padrões internacionais, infraestrutura e nome sólido no mercado
turístico nacional. Com a implantação dos cassinos o
aumento da competitividade será certo, destacandose em meio a oferta turística nacional e internacional.
Como valor agregado em nossos produtos,
na hora da venda, os cassinos passam a ser um
diferencial para o investimento individual em férias e
até mesmo pensando em algum retorno nanceiro,
dependendo da região. Tenho certeza que a gama de
prospects aumentará signicativamente, tendo em
vista a grande oferta de entretenimento, shows
diversos etc, que virão atrelados ao produto cassino.
Para o turismo será uma grande vitória, pois passaremos a competir de igual pra igual com muitos países
que já permitem o jogo, teremos também, certamente, a entrada de novos players no mercado brasileiro.
Que venham e tragam muita “sorte” a nosso
segmento!’’
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COMPARTILHE
Grupo Golden Dolphin lança
empreendimento de fractional
O Grupo Golden Dolphin lançou a 2ª torre do
Golden Dolphin Supreme, no dia 10 de março, em
Caldas Novas/GO. A novidade é que essa segunda
torre será no sistema de frações imobiliárias, e terá a
parceria do Grupo RMEX, que será responsável pela
comercialização das cotas.
O sócio-diretor do Grupo Golden Dolphin,
Vanter Júnior, explicou no dia do lançamento que esse
modelo de negócio é uma tendência na hotelaria
nacional. "O mercado atual é tempo compartilhado”.
O grupo já possui vários outros empreendimentos
hoteleiros em Caldas Novas (Golden Dolphin Grand
Hotel, Golden Dolphin Express e a 1ª torre do Golden
Dolphin Supreme) no sistema de condo-hotéis.
Esse é o terceiro empreendimento fruto da
parceria entre os dois grupos, há o Encontro das
Águas e Toulon Park Residence, ambos em Caldas
Novas. E ainda esse ano os grupos lançarão o Hard
Rock Hotel Caldas Novas, também no sistema
fractional.

Comercialização terá sistema

da eSolution
O Golden Dolphin Supreme contará com o
inovador software da eSolution, desde a comercialização até a administração das frações imobiliárias,
através de um sistema completo desenhado na
plataforma web.
De acordo com o diretor da eSolution, Lincon
Cléver, a empresa é a única que fornece um sistema
completo para fractional. "Facilitando a abertura de
salas de vendas sem a necessidade de instalações de
locais de sistema. Pode ser usado em tablets, computadores, celulares, smart TV, e em qualquer sistema
operacional, além de ser multi-banco, ou seja, roda
em qualquer banco de dados”.
O back ofce aparece mais completo e
versátil. "Complementa a operação de vendas,
suportando toda a parte de cobrança, integrações
bancárias, scal e contábil”, arma Cléver.
O diretor da eSolution explica que o novo
software nasceu para eliminar uma série de diculdades. "Sem um sistema com todos estes recursos seria
necessário fazer integrações do front com outros
softwares do mercado, gerando com isto retrabalhos,
custo com dois ou mais sistemas, necessidade de
alinhamento entre dois ou mais fornecedores, falhas
devido ao processo manual ou da própria integração,
etc”.

ARTIGO
A utilização de CRM como estratégia de negócio
Na última edição da REVISTA TURISMO
COMPARTILHADO, Flávia Correia trouxe como tema a
importância da ferramenta CRM (Customer
Relationship Management) aplicada a hotelaria e ao
mercado de shared ownership, destacando-a como
uma gestão baseada no marketing de relacionamento, que busca construir um histórico de clientes, sejam
eles vistos como potenciais ou clientes já efetivos,
compilando dados relativos às suas compras, dados
gerais segmentados e entre várias outras possibilidades de cruzamento de informações relevantes, que
consequentemente irão ajudar aumentar a satisfação
e conquistar a delidade de multiproprietários e
hóspedes.
A implantação de CRM pressupõe uma
mudança cultural que deve atingir todos os níveis
hierárquicos da empresa, uma vez que, de nada
valerá os esforços de vendas, estratégias e ações se a
qualicação daquilo que for imputado, gerenciado ou
vendido for feito de forma despadronizada e/ou
errônea.
CRM não deve ser visto como uma solução
que favorece somente ao departamento de marketing, pois bons CRMs vão além de segmentação
psicográca, demográca, geográca e comportamental, e oferecem funcionalidades que apoiam a
área comercial, tal como, visão do pipeline de vendas,
auxiliando gestores a identicar o desempenho de sua
equipe, progresso em relação ao alcance de metas,
status das oportunidades de vendas, quantidade de
receita parada em cada estágio do funil, desempenho
por tipo de produto, comportamento do target,
monitoramento de campanhas e entre outras várias
possibilidades, ajudando a simplicar, mapear todos
os processos de negócio da empresa, e principalmente, reforçar a necessidade de criação ou aperfeiçoamento de um modelo de negócio cada vez mais
integrado entre áreas de marketing e vendas com foco
no cliente a m de proporcionar melhores experiências em torno dos processos de compra e uso.
Hoje, a tecnologia possibilita a combinação
de diversas ferramentas, que podem ajudar gestores a
terem diversos pers de clientes, bem como, possam
identicar as necessidades e expectativas destes de
formas diferentes. E estas combinações podem ser

diversas, sendo CRM com PMS, CRM com mídias
sociais e CRM com programas especícos de delização, por exemplo.
Para que um programa de delização tenha
um bom índice de aceitação e sucesso, deve-se
considerar em seu planejamento vários fatores, e
entre eles, a construção de uma comunicação ecaz e
relevante, dando ao target estímulos para que
continuem ativos dentro do programa através da
geração de valores criados para eles. E sim, saber
identicar em qual estágio se encontra seus clientes e
calcular o ciclo de vida deles é uma das métricas mais
importantes, pois é valiosa na fase de planejamento,
análise e direcionamento de ações.
A obtenção de um programa como este visa
proporcionar a empresa adquirir vantagem competitiva em relação ao mercado, seja no sentido de ter
maior rentabilidade em longo prazo, aumentando
suas vendas ou fortalecendo a imagem da empresa e
percepção de seu público-alvo sobre os serviços e
produtos oferecidos.
A maioria dos programas de delidade, hoje,
tem se resumido no formato “compre, pontue e
resgate”, que ainda sim são interessantes, mas vale a
prévia análise do gestor para saber se atende as
necessidades e vão de encontro com os objetivos da
empresa, uma vez que, podem apresentar limitações
quanto a alguns recursos, tais como, a criação de
comportamentos que podem incentivar e públicos
que podem atingir ou se vale a avaliação de programas mais sosticados, desenvolvidos com base em
conceitos mais inovadores que envolvem tecnologias
como Big Data e Gamicação, que dispõem de um
número maior de recursos, estimulam o engajamento
dos participantes e garantem melhores resultados
para a empresa em suas campanhas.
É fundamental entender e atender às expectativas não só de seus clientes, mas também de
colaboradores. Há vários outros elementos a serem
considerados e abordados quando o assunto é
relacionamento, mas vale considerar que qualquer
que seja sua decisão como gestor, que opte sempre
que possível por estratégias orientadas à satisfação e
delização de seus clientes.

*Felipe Touro é Consultor Estratégico da Caio Calfat Real State Consulting e Gerente de
Marketing da Singulare, consultoria de marketing, vendas e revenue management
especializada no segmento de hotelaria. Formado em Administração Hoteleira pelo Centro
Universitário Senac e pós-graduando em Marketing e Gestão Comercial pela Business School
São Paulo. Tem passagens por grandes empresas do trade hoteleiro e do segmento de T.I como
Atlantica Hotels, Blue Tree Hotels, Grupo Pestana, PMWEB e Grupo Conectt nas áreas de
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marketing, vendas e revenue management.

