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EDITORIAL
Dois ótimos produtos
Seguindo a linha de debater os assuntos
relevantes para a indústria de tempo compartilhado,
essa oitava edição da Revista Turismo Compartilhado
traz dois cases de redes hoteleiras que iniciaram com
o tempo compartilhado apenas comercializando
programas de férias e recentemente lançaram
produtos de fractional.
Muito já é discutido sobre o que é melhor para
o empreendedor: investir em condo-hotéis, condomínios com apartamentos integrais ou frações imobiliárias. Porém, uma tendência recente é a rede hoteleira
mudar de vacation club para fractional.
Não há como armar qual modelo é melhor
ou pior. Cada rede hoteleira ou empreendedor deve
ter um estudo de viabilidade e mercado para saber
qual será mais adequado a sua realidade. Tanto os
dois cases que a RTC usou para exemplicar essas
mudanças estratégica, a Rede Mabu e o Aldeia das
Águas, como outras empresas no mercado que

também já zeram essa conversão, têm as próprias
características e produtos diferentes.
Outro assunto também relevante são os sites
que oferecem serviços de compartilhamento de
hospedagem, como o Airbnb. As características dos
serviços são: preços mais baixos que diárias de hotéis,
hospedagem em várias partes do mundo e vários
tipos de apartamentos. Algo muito semelhante ao
tempo compartilhado. E será que esses serviços online podem um dia incomodar o timeshare?
O gerente geral do Rio Quente Vacation Club,
Edson Cândido, concedeu uma entrevista para a
Revista Turismo Compartilhado sobre o RQVC e o
mercado de tempo compartilhado em geral.
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ENTREVISTA

“As pessoas ainda saem de férias, ainda viajam e ainda
podem adquirir produtos direcionados para as famílias''
Rio Quente Vacation Club é o mais antigo
programa de timeshare na hotelaria brasileira.
A que se deve essa longevidade?
Acreditar no produto que vendemos é o
principal segredo de sucesso do RQVC. Além disso, a
expertise de nossos associados é também uma peça
chave para a longevidade do programa.
Qual a importância do RQVC para o
Grupo Rio Quente?
RQVC é de grande importância para o Grupo
Rio Quente por ser um grande pilar de crescimento
para toda a empresa. Por ser o maior clube de férias
da América do Sul e líder no segmento no país, o
RQVC dá destaque para as qualidades do resort e
também do programa de férias.

O gerente geral do Rio Quente Vacation
Club (RQVC), o programa de tempo compartilhado do Rio Quente Resorts, Edson Cândido, assumiu
há pouco tempo esse novo desao, de liderar o
maior programa de timeshare do Brasil, mas já
está conseguindo imprimir a sua marca na gestão
do vacation club.
Ele chegou ao Grupo Rio Quente em
2010, com a missão de estruturar o Customer
Service da unidade de negócio Vacation
Ownership. Em pouco tempo, esta virou uma das
maiores e mais completas áreas de atendimento e
relacionamento com o cliente, com alto índice de
satisfação.
Nos últimos anos, assumiu as operações
do Rio Quente Vacation Club, no cargo de gerente
nacional de vendas, dedicando-se a desenvolver
estratégias para garantir a sustentabilidade do
negócio de time share da companhia, além de
formar novos gestores preparados para os desaos futuros
Nessa entrevista, Cândido explica porque
o RQVC é uma referência no Brasil e o maior
formador de prossionais para o mercado de
tempo compartilhado.
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Qual a importância do RQVC para o
mercado de tempo compartilhado no Brasil?
Por sermos o maior clube de férias da América
do Sul e também líder no segmento no País, o RQVC
colabora para que o mercado de tempo compartilhado brasileiro seja ainda maior, ganhando destaque
também nos programas de férias internacionais e
atraindo estrangeiros para conhecerem as belezas do
Brasil.
O RQVC é reconhecido por ser um formador de talentos, muitos dos prossionais que são
destaques no mercado brasileiro já tiveram uma
passagem pelo RQVC. Como suprir perdas
prossionais para não perder a qualidade dos
serviços? Como uma empresa deve trabalhar
para reter prossionais? Faltam prossionais
qualicados para a área de tempo compartilhado no Brasil?
Nossos associados recebem treinamento e
preparação de qualidade para trabalhar com excelência, sempre mantendo nosso padrão de serviço e
atendimento aos clientes, dessa forma conseguimos
suprir as eventuais perdas prossionais. Para reter
talentos, buscamos sempre reconhecer o esforço de
cada um, oferecer planos de carreira, estimular a
troca de ideias e criar oportunidades para ouvir a
todos.
O mercado de tempo compartilhado no Brasil
tem apresentado um rápido crescimento nos últimos
anos, o que vem gerando cada vez mais prossionais
qualicados para a área. O setor está em crescimento, então novos e melhores prossionais vêm

‘’O mercado de tempo compartilhado no Brasil tem apresentado um
rápido crescimento nos últimos anos, o que vem gerando cada vez
mais prossionais qualicados para a área.’’
crescendo junto.
O RQVC já atravessou momentos de
crescimento e crise econômica. Qual o conselho daria para os empreendedores e demais
prossionais na indústria de tempo compartilhado, e hotelaria em geral, para passar por
esse momento econômico do país?
Acredito que a conança no que se faz é
essencial para o sucesso, independente da
situação econômica do país. O Brasil agora está
passando por muitas mudanças, mas as pessoas
ainda saem de férias, ainda viajam e ainda podem
adquirir produtos direcionados para as famílias. O
conselho é esse: tenha conança que seu produto
é importante na vida de seu público, saiba como
atingi-lo e mantenha o sucesso.
Por muitos anos, o RQVC foi o único
vacation club na região de Caldas Novas e Rio
Quente, mas nos últimos anos houve uma

explosão de empreendimentos de frações
imobiliárias, que apesar de terem as suas
diferenças, o público-alvo é o mesmo. A concorrência atrapalha o RQVC?
Acredito que a concorrência seja saudável
para o RQVC. Além disso, os novos programas de
tempo compartilhado colaboram para a divulgação
de todos os programas que existem na região e o
RQVC se destaca pela sua qualidade e tradição.
Em sua opinião, qual o motivo de tempo
compartilhado ter se desenvolvido mais na
região de Caldas Novas e Rio Quente do que em
outros destinos turísticos brasileiros?
Caldas Novas e Rio Quente possuem o
diferencial das águas quentes naturais, e se destacam
também por não ser parte do litoral brasileiro,
chamando a atenção para novas opções de divertimento em família com preços menos explorados do
que as regiões litorâneas do país.

DEBATE

Sites como o Airbnb podem ser considerados
concorrentes do tempo compartilhado?
O site Airbnb foi lançado como um serviço on-line de
aluguel de quartos e camas em apartamentos particulares,
dentro da losoa da economia compartilhada, como o Uber e
BlaBlaCar. O negócio cresceu de tal maneira que passou a ter
várias opções de hospedagem e começou a incomodar redes
hoteleiras no mundo todo.
Basicamente, o Airbnb é um site que disponibiliza opções de
hospedagem em casa e apartamentos no mundo todo, desde
uma cama ou sofá até um imóvel completo, por um preço bem
abaixo das diárias de hotéis. Ou seja, há uma semelhança com
os produtos de tempo compartilhado. A grande novidade do
Airbnb é que funciona como uma rede social, em que a pessoa tem um perl, posta os anúncios e recebe
comentários e recomendações.
Por ter essa similaridade com o tempo compartilhado, preços e opções de hospedagem
no mundo inteiro, serviços on-line, como o Airbnb podem representar um concorrente para o
timeshare?
Segundo o diretor da
Amano Sales Consulting,
Kendgy Amano, serviços
on-line como o Airbnb
ainda não representam
um concorrente para o
tempo compartilhado.
''Estes serviços on-line
como Airbnb oferecem
casas e apartamentos com
todo conforto que antes,
somente o tempo compartilhado oferecia, porém sem os serviços de hotelaria'',
arma Amano. ''O timeshare oferece hospedagens
em resorts e hotéis de alto padrão com infraestrutura
de lazer e entretenimento, além de congelar as
diárias durante toda vigência do contrato''.
Amano também diz que no Airbnb o consumidor deve ter conança na pessoa física. ''Já o tempo
compartilhado conta com grandes redes hoteleiras
dando a certeza ao cliente de hospedagem com
qualidade e segurança''.
Porém, Amano esclarece que não se pode
fechar os olhos para os clientes do Airbnb. ''Mas no
futuro esses jovens de até 30 anos serão nossos
potenciais clientes e eles conhecerão mais opções de
hospedagens e canais de compras''.
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Para o diretor da
Share Vacation Club,
Jaques Clayton Cerutti, o
Airbnb não se apresenta
como um concorrente ao
tempo compartilhado
hoje, mas ainda sim, é
necessário acompanhar
esses avanços do mercado.
''Penso que estas
novas ferramentas online vêm para nos apontar o caminho e cada vez
mais nos ajudarão a selecionar o verdadeiro perl
do cliente de tempo compartilhado'', arma Cerutti.
''O Airbnb somente se apresenta como concorrente
para quem vende para clientes fora do perl do
nosso consumidor''.
Cerutti alerta que no futuro esses consumidores que hoje usam o Airbnb podem se tornar
clientes do timeshare. ''Considero ainda que o
mesmo é salutar para o mercado pois, em breve,
trará novos consumidores modernos, que estão
acostumados a consumir novos produtos, como o
nosso 'velho´ tempo compartilhado''.

REPORTAGEM

Do vacation club para o fractional
O tempo compartilhado chegou ao Brasil através das redes hoteleiras lançando os seus vacations
clubs, no sistema de pontos, para delizar clientes e combater a sazonalidade. Nesse sistema o cliente
tem o direito de uso dos apartamentos do hotel por tempo determinado.
Mais recentemente, houve uma explosão do sistema fractional, que possui algumas semelhanças,
mas juridicamente é diferente. Nesse sistema, o empreendedor constrói um empreendimento novo em
que comercializa frações dos apartamentos, já todo mobiliado, com enxoval e serviços hoteleiros; o uso é
de acordo com uma tabela com as semanas. Os clientes, no caso proprietários, têm direito a registro em
cartórios e é um bem herdável.
Os dois sistemas são atraentes para os consumidores que buscam maneiras mais inteligentes e
com o custo menor de garantir as férias da família, sem deixar o conforto e segurança de lado.
No último ano algumas redes hoteleiras que já comercializavam timeshare, no sistema de vacation club, lançaram também produtos de frações imobiliárias. O que pretendem essas redes hoteleiras?
Isso pode ser interessante para outros empreendimentos? Pode indicar o m dos sistemas de pontos?

Rede Mabu lança fractional sem deixar vacation club

A

Rede Mabu de Hotéis & Resorts, formada hoje
por quatro hotéis em Curitiba e Foz do
Iguaçu/PR, lançou no nal do ano passado a
comercialização do empreendimento My Mabu, em
Foz do Iguaçu, que será a primeira experiência da
tradicional rede hoteleira no sistema de frações
imobiliárias.
Porém, a rede Mabu já comercializava
produtos de tempo compartilhado desde 2012, com o
seu clube de férias, o Mabu Vacation Club (MVC). O
diretor executivo da Rede Mabu, Wellington Estruquel,
explica que a rede não deixará de vender os programas de férias. Houve uma mudança estratégica em
que o MVC comercializará os dois produtos. ''Porém
com os produtos (do vacation club) mais baratos, para
que não concorram com a venda do fractional'', conta
o diretor.
''Dessa forma, temos um leque de opções

para oferecer aos nossos clientes. O fractional para
aqueles que de fato querem uma segunda residência
inteligente, onde divide-se o custo da aquisição e da
manutenção com outros proprietários, ou então o
vacation club, que não requer custos mensais de
condomínio, etc. Sendo este um programa normal de
vacation que vemos atualmente no Brasil'', explica
Estruquel.
Ele esclarece que devido ao lançamento
recente, o My Mabu é o foco principal da comercialização, mas quando as vendas das frações forem
nalizadas, os produtos do vacation club voltarão a ter
mais destaque.
De acordo com Estruquel, a Rede Mabu
investiu em tempo compartilhado, com o vacation
club, ''com o objetivo principal do combate a sazonalidade que existe em todo resort, delização de clientes
e obviamente antecipação de caixa''.

Wellington Estruquel - Diretor Executivo da Rede Mabu.

Perspectiva da fachada do My Mabu.
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REPORTAGEM
Fractional é mais atraente
O diretor executivo pontua os motivos que
fazem as frações imobiliárias serem mais atraentes
atualmente que o vacation club. ''O produto
fracionado é um produto muito inteligente e com
total aderência para esse momento de crise, já que
o custo de aquisição reduz drasticamente'', diz.
''Lançamos o fractional em novembro de 2015 e
temos colhido bons resultados mesmo com a
economia mais retraída atualmente''
Segundo Estruquel, além de ser apropriado ao momento de crise, a aquisição de um
produto de frações imobiliárias pode ser compreendido como um complemento, que faz parte da
pirâmide aspiracional dos consumidores. ''Da
hotelaria o cliente adquire um vacation club,
posteriormente subindo mais um nível, para o
fracionado, delizando esse cliente por um longo
período'', arma. ''Tivemos diversos clientes da
base do vacation club que se interessaram de
imediato pela compra do fracionado, conrmando
essa aspiração mencionada''.

Preocupação com a
estruturação jurídica
Um dos aspectos mais polêmicos do
sistema de fractional, a parte jurídica, também foi
uma das preocupações da Rede Mabu ao desenvolver o projeto do My Mabu.
A grande maioria dos empreendimentos
de frações imobiliárias no Brasil optam por uma
estruturação jurídica para que o comprador seja
proprietário da cota do imóvel a vida inteira,
mesmo sem o fractional contar com uma legislação especíca regulamentando o setor.
Para ter uma maior segurança jurídica
para o grupo hoteleiro e também os proprietários,
a Rede Mabu optou por conceder o direito de uso
real escriturado em cartório para os proprietários
por 50 anos, herdável, podendo alugar ou viajar
através da intercambiadora.
''Sabemos que não existe uma legislação
vigente para a venda de frações, dessa forma,
juntamente com o nosso departamento jurídico e
acionistas, decidimos optar pelo modelo de direito
real de uso escriturado'', diz Estruquel. ''Há benefícios sem sombra de dúvida e ao mesmo tempo não
tem sido fator de questionamento no momento da
venda''.
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REPORTAGEM
Poucas mudanças
para a equipe de vendas
A gerente geral do Mabu Vacation Club,
Viviane Assunção, conta que houve algumas mudanças no MVC com esse novo projeto. ''Investimos em
aumento da equipe, treinamentos, em uma sala de
vendas nova e apartamento modelo''.
Apesar da mudança do produto, a gerente
geral explica que o modelo de vendas é o mesmo
usado para o vacation club, mas para um produto
novo e inovador.
Ela conta que a equipe tem correspondido de
forma positivo a esse novo produto. ''Estão todos
engajados, com foco e determinação, o que faz toda
diferença para que tenhamos os resultados positivos''.
O My Mabu cará localizado dentro do
complexo Mabu Thermas Grand Resort. Serão
comercializadas
6.000 frações imobiliárias do empreendimento, com previsão
de término de três
anos, com apartamentos para quatro a
dez pessoas.

Viviane Assunção Gerente Geral Mabu
Vacation Club

Novo parque ajuda My Mabu
Não é apenas o My Mabu que é a novidade. O
lançamento do parque aquático Blue Park, com
previsão de inauguração em 2017, também dentro do
complexo Mabu Thermas Grand Resort, traz várias
novidades e impulsionará as vendas das frações
imobiliárias.
''O Blue Park será o maior parque aquático do
sul do país e o cliente do My Mabu terá acesso livre ao
parque durante as suas semanas de uso do produto'',
diz a gerente geral do MVC.
O empreendimento My Mabu cará localizado bem em frente a praia de águas termais do parque.
Além da praia, várias outras atrações para crianças e
adultos tornarão o parque também importante para o
turismo em Foz do Iguaçu.
O diretor Wellington Estruquel conta como é
importante esses investimentos, apesar da crise
econômica do país. ''É justamente nestes momentos
de crise que empresas se destacam, que deixamos a
concorrência para trás e saímos muito mais fortalecidos''.
''Empreender neste país possui muitos riscos,
mas uma empresa sólida, estruturada e com uma
reputação de 43 anos como a nossa, traz mais
tranquilidade frente a esses desaos'', arma. ''Sem
mencionar que o fractional encontra-se no mesmo
complexo do Mabu Thermas Grand Resort, agregando um valor substancial para aqueles que adquirem a
fração e tornando muito mais fácil sua comercialização''.

Blue Park - parque aquático em construção da Rede Mabu, unidade Foz de Igraçu/PR.
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REPORTAGEM

Aldeia das Águas
investe em fractional

O

complexo Aldeia das Águas Park Resort, em
Barra do Piraí/RJ, há 120 km da capital do
Estado, que agrega hotéis e um parque
aquático, iniciou na indústria de tempo compartilhado
há alguns anos com o seu vacation club, mas hoje
comercializa frações imobiliárias do empreendimento
Quartier das Águas.
De acordo com o diretor executivo do Aldeia
das Águas, Valmir Ferreira, o fractional é mais compreendido e mais atraente para o público brasileiro, com
a ideia de ter uma residência de férias com serviços
hoteleiros. ''Pelo perl do mercado brasileiro, que
enxerga uma complexidade muito grande em um
produto de timeshare, diante da simplicidade e
segurança de um produto de fractional'', arma o
diretor da Aldeia das Águas.
Segundo Ferreira, a mudança de vacation club
para cotas imobiliárias foi necessária ''para adequar o
produto aos anseios dos nossos clientes, pois a
Reportagem
10 | Artigo

percepção de valor do nosso cliente em relação ao
produto fractional é maior do que ele tinha em relação
aos produtos de timeshare''.
O vacation club do Aldeia das Águas iniciou a
operação em 2012 e a comercialização das frações
teve início em setembro de 2015, assim, Ferreira conta
que que alguns clientes que adquiriram programa de
férias do Aldeia das Águas assistem a apresentação do
fractional. ''Notamos que a necessidade nal de férias
e lazer é continua a mesma, porém a segurança e
tranquilidade em relação ao produto que está sendo
oferecido agora é maior do que ele tinha em relação
ao timeshare, melhorando assim a efetividade nas
vendas''.
Outro fator que foi percebido pela diretoria do
Aldeia das Águas, é o índice de cancelamentos e
inadimplência, que visivelmente os produtos de
fractional são menores que com os produtos do
vacation club.

REPORTAGEM

Vacation club foi
muito importante
Apesar de ter chegado ao m, a experiência com o vacation club foi importante para o
Aldeia das Águas. '' Por nos dar a oportunidade de
conhecer esse mercado e seu potencial, além de
abrir o caminho para a operação de fractional que
temos hoje'', conta Ferreira.
O Aldeia das Águas Park Resort iniciou a
operação de tempo compartilhado em 2012
estrategicamente para combater a sazonalidade
na hotelaria. ''Os altos índices de retorno vislumbrados na operação também contribuíram para a
decisão de ter um vacation club no complexo'', diz o
diretor executivo.
Hoje, segundo Ferreira, a sazonalidade
não é mais um problema como era em 2012, por
isso é possível um novo produto, o fractional.
''Quando o vacation club foi criado o cenário da
hotelaria era diferente, pois as atrações do resort
eram praticamente todas aquáticas, assim não
tínhamos atrações sucientes para manter a
demanda no inverno''.
O diretor executivo conta que hoje o
Aldeia das Águas conta com o parque aquático
com 17 piscinas, além de atrações como piscina de
ondas e toboáguas, e algumas destas aquecidas;
dois hotéis; e o centro de convenções com um
auditório para 800 pessoas e mais 12 salas de
diversos tamanhos que comportam mais de 900
pessoas.

Valmir Ferreira
Diretor Executivo do Aldeia
das Águas

Daniel Silva
Diretor da Timeshare Brasil

REPORTAGEM
Equipe de vendas formadas por pessoas da região

A

comercialização do empreendimento Quartier
das Águas é responsabilidade da empresa
Timeshare Brasil, uma consultoria em tempo
compartilhado. O diretor da consultoria, Daniel Silva,
conta que serão comercializadas cerca de 400 frações
imobiliárias do Quartier das Águas, que já está pronto
e sendo usado por quem já adquiriu as cotas. Ainda
esse ano, a Timeshare Brasil e o Aldeia das Águas
começarão a comercialização de outro empreendimento, o Imperium das Águas, com mais de 2.000
cotas.
Segundo Daniel Silva, a grande diferença em
relação a mudança do vacation club para o fractional
foi o tipo de venda. Ele diz que a argumentação dos
consultores é para que os clientes adquiram uma
segunda residência.
A comercialização das frações depende muito
da ocupação dos hotéis e parques, pois não há
captação de clientes fora das dependências do
complexo, como nas ruas ou com parcerias junto a
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outros estabelecimentos. A região em que o Aldeia
das Águas está localizado é o chamado Vale do Café,
que corresponde cidades no sul do Rio de Janeiro e
algumas de São Paulo. Os turistas que visitam o
complexo são dessa região, de cidades na divisa entre
Rio de Janeiro e Minas Gerais e também da própria
capital uminense.
Daniel Silva arma que uma grande conquista para a consultoria foi conseguir montar e treinar
uma equipe formada em sua maioria por pessoas da
própria região que está localizado o Aldeia das
Águas, em Barra do Piraí e Volta Redonda. Ele explica
que o jeito de vender muda de local para local no país,
pois cada região tem suas próprias características e as
argumentações de venda podem ser diferentes
também.
Além da parceira com o Aldeia das Águas
Park Resort, a Timeshare Brasil também comercializa
cotas imobiliárias para o Grupo Lagoa Quente, em
Caldas Novas.

COMPARTILHE
WAM celebra três anos
Revista Turismo
Compartilhado
lança site
A Revista Turismo Compartilhado
lançará o seu site em junho. Após oito meses de
seu lançamento, a RTC dá mais um passo
inovador e estratégico para consolidar como o
canal de comunicação da indústria de tempo
compartilhado no país.
''Desde o planejamento da revista
sabíamos que precisaríamos do site em algum
momento, e já estávamos trabalhando a
formatação do mesmo desde o nal do ano
passado'', conta o diretor. ''No início decidimos
trabalhar apenas com redes sociais e a revista
impressa, mas recentemente percebemos que
já não eram mais sucientes e tivemos que
acelerar o lançamento do site''.
Ele arma que o trabalho em conjunto
com a revista impressa, redes sociais, site e email marketing será fundamental para passar
credibilidade aos players da indústria, e
também fortalecer e tornar a marca Revista
Turismo Compartilhada mais conhecida no
mercado de hotelaria e turismo nacional e
internacional, e dessa forma, trazendo novas
parcerias.
''Toda empresa tem o seu plano de
negócios e deve seguir as diretrizes estratégicas
e nanceiras que foram traçadas, mas também
deve ser criativa e inteligente nas tomadas de
decisões com as mudanças, desaos e
oportunidades que o mercado impõe'', diz
Mendonça.
A RTC foi inovadora desde o seu
lançamento, como o primeiro veículo de
comunicação para a indústria de tempo
compartilhado. ''Percebemos essa lacuna, o
mercado estava em expansão, mas não havia
espaço para divulgação dos players da indústria'', conta o diretor da revista. ''O feedback que
estamos tendo é surpreendente, muitos grupos
e empresas têm se mostrado interessados nesse
mercado e em ser parceiros da RTC''.
A novidade do site será notícias diárias,
não apenas sobre timeshare, mas sobre
assuntos de interesse do mercado, como
hotelaria em geral, turismo, parques temáticos,
tecnologia, marketing, vendas, etc.

A empresa WAM completa em maio três anos
de comercialização de cotas imobiliária. Fundada por
três sócios, Waldo Palmerston, André Ladeira e
Marcos Freitas, a empresa é uma das pioneiras e
responsáveis pela explosão do mercado de fractional
no Brasil,
Com nove empreendimentos lançados em
Caldas Novas/GO, Olímpia/SP e Porto Seguro/BA,
(dois desse já entregues aos multiproprietários,
Marina Flat e Atrium, ambos em Caldas Novas), a
WAM planeja outros lançamentos ainda para esse
ano, além de outros projetos que trarão grandes
resultados no futuro.

Waldo Palmerston

André Ladeira

Marcos Freitas

Adit Juris debate legislação para
tempo compartilhado
A Adit Brasil realizou a 5 edição do Adit Juris,
nos dias 07 e 08 de abril, no Centro de Convenções do
Hotel Gran Mareiro, em Fortaleza/CE. O evento foi de
suma importância para o mercado imobiliário, e
consequentemente, para o tempo compartilhado,
pois debateu-se questões jurídicas que muitas vezes
não existem regulamentações especícas ainda, e o
que os empreendedores devem fazer nesses casos.
O tempo compartilhado sofre dessa falta de
legislação, então não poderia car de fora desse
evento. Houve painéis sobre a regulamentação
jurídica do timeshare: Estruturação jurídica de
projetos de Fração Imobiliária; e Especicidades e
cuidados na elaboração de contratos de timeshare e
frações com o consumidor nal.
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O mercado está
repleto de desaos
Ter uma marca forte e ser referência em sua área de atuação
é fundamental para enfrentá-los.

A RTC fortalece a sua marca e ajuda sua empresa
alcançar resultados expressivos.

8157-6994 / 9336-4554 / 9909-8792
contato@turismocompartilhado.com.br

+55 64.

turismocompartilhado

Soluções inovadoras e personalizadas
para o seu negócio prosperar

Implantação e Vendas de Projetos de Fractional e Time Share
Estudo de Viabilidade e Planejamento Financeiro
Desenvolvimento de Projeto de Arquitetura
Estruturação Jurídica
Capacitação de Equipe
Comercialização e Gestão
Representante oficial de Vendas Fracionadas
www.timesharebrasil.com.br
alessandrogueiros@timesharebrasil.com.br
danielsilva@timesharebrasil.com.br

+55
+55
+55

64 3453-8708
64 3513-9147
64 3453-4436

