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Boas perspectivas para esse ano

O ano de 2017 começou a todo vapor para o
mercado de timeshare e fractional. Muitos lançamentos novos, muitas negociações ocorrendo, novos players e o projeto de lei que regulamenta as multipropriedades já está tramitando no Congresso Nacional. As
perspectivas para esse ano são grandes.
Nessa edição da Revista Turismo Compartilhado trazemos como reportagem principal o pioneirismo do Grupo GAV na Região Norte do Brasil, como
os primeiros a desenvolverem um projeto fracionado
no Pará, em Salinópolis, o Salinas Park Resort, grande
sucesso de vendas, e mais recentemente lançaram o
segundo empreendimento, o Salinas Exclusive Resort.
Na entrevista da edição, o destaque será para
o Grupo GR. Um dos grandes empreendedores do
mercado fractional do país, a empresa é administrada
pela Família Rezende, pai e lhos. Nessa entrevista,
eles contam como a administração familiar inuencia
nos rumos da empresa e a visão do Grupo GR para a
indústria de tempo compartilhado como um todo.

Também trazemos novidades da WAM Brasil,
com o lançamento de uma nova unidade de negócio
na empresa; matérias especiais sobre captação de
clientes e gestão de parques de entretenimento em
baixa temporada; um bate papo com a advogada Laís
Tourinho sobre importância de contratos para tempo
compartilhado bem elaborados; e perguntamos para
especialistas por que é fundamental para as empresas
investirem em Ciência de Dados para a sustentabilidade do negócio.
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ENTREVISTA
Família Rezende - Grupo GR

‘’Nós queremos ser
modelo na gestão
hoteleira do fracionado’’
Família Rezende: Gustavo, Filipe, os pais
Rozana e Winston, Pedro e Rodolfo.

Com uma administração familiar, o Grupo GR
é um dos destaques do mercado fractional no país com
seis empreendimentos lançados. Dois deles são da
própria construtora e incorporadora: Royal Star
Thermas Resort, em Olímpia - SP, e o Serra Madre
Residence, em Rio Quente-GO. E outros quatro com
parceiros: Gramado Thermas Resort SPA, Gramado BV
Resort e Gramado Exclusive Resort, com o Gramado
Parks; e o Barretos Country Thermas Suítes, com o
Grupo Barretos Country.

Esse ano o Grupo GR, que já tem a experiência
de gestão hoteleira com o Royal Thermas Resort & Spa,
em Olímpia, irá entregar e começar a operação de dois
empreendimentos, o Serra Madre e o Royal Star. Nessa
entrevista, os cinco diretores da empresa: o pai Winston
Rezende e os quatro lhos, Gustavo Rezende, Rodolfo
Rezende, Pedro Rezende e Filipe Rezende contam um
pouco da experiência e visão deles sobre o mercado de
frações imobiliárias, e as expectativas para iniciar a
gestão de empreendimentos fracionados.

Conte um pouco da história do Grupo GR.
WINSTON - O Grupo GR começou no início
da década de 1980, quando me graduei em
Engenharia Civil pela Universidade Federal de Goiás.
Comecei a trabalhar em algumas empresas, na área
de construção, e enxerguei o potencial da cidade de
Caldas Novas. Todo dinheiro que recebia investia em
compra de terrenos na região de Caldas Novas. Na
década de 1990, trabalhei mais com construções
residenciais em Goiânia. Em 1998, retornei o meu
foco principal no turismo, em Caldas Novas. E então,
começamos o desenvolvimento dos projetos, a
incorporação, as vendas, a construção, a administração. Ficamos dez anos em Caldas Novas e Rio
Quente, com os projetos Millennium, Splendor,
Paradise. Em 2009, a empresa foi para Olímpia. Em
2013, fomos convidados para Gramado e em 2016, a
nossa nova aquisição de projeto, em Barretos.

morarmos juntos (construíram um condomínio
familiar em Goiânia), trabalharmos juntos e ter uma
forte união. Isso é algo que sempre prezei bastante.
Até mesmo pela formação religiosa cristã que temos
(são membros de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos
dos Últimos Dias, ou como alguns conhecem,
Mórmons), que tem como foco a família. Então, esse
sempre foi um sonho, e que estou conseguindo
concretizar. Todos jogaram futebol na base do Goiás
Esporte Clube e alguns deles se tornaram atletas
prossionais. Após suas carreiras no futebol começaram a trabalhar comigo. E hoje se tornaram homens
responsáveis, competentes e muito unidos entre si.
Tenho muito orgulho de trabalhar com meus quatro
lhos e vê-los se posicionando com tanta força
prossional, competência, honestidade e caráter.

Desde crianças os lhos já queriam
trabalhar na empresa com o pai?
WINSTON - Sempre foi o meu sonho todos
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Quais as vantagens do Grupo GR ser uma
empresa com administração familiar, com o pai
e lhos no comando?
GUSTAVO - A principal vantagem, que é
muito competitiva no mercado, é a rapidez de tomada

‘’A relação entre empreendedor e comercializadora deve
ser sempre o mais transparente possível’’
de decisão. Como somos os diretores e tomamos as
decisões principais, estamos sempre em sintonia.
Como moramos juntos, estamos sempre conversando, e isso facilita muito na rapidez, para que a empresa não se torne engessada. Isso nos dá uma ampla
vantagem sobre várias empresas: a velocidade na
tomada de decisão e execução, colocando rapidamente em prática, o que faz toda a diferença.
Como que o Grupo GR conheceu a cidade
e o potencial turístico de Olímpia?
PEDRO - No m de 2008 e começo de 2009, a
família Benatti, através do sr. Benito Benatti, presidente do Thermas dos Laranjais, ouviu falar do Grupo GR
em Caldas Novas, e ele, juntamente com os seus
sócios, Ronald Remondy e Carlos Savian, foram a
Caldas Novas nos conhecer e visitar nossos empreendimentos. Depois nós fomos a Olímpia, vimos o
potencial da cidade, conhecemos o Thermas, que já
estava crescendo bastante naquela época. Então,
decidimos entrar com os dois pés, full time, dentro da
cidade. E começamos esse trabalho fantástico.
Estamos até o nal desse ano concluindo o complexo
Royal, que serão 1.000 apartamentos, tanto no
condo-hotel quanto no fractional.
O maior desao de chegar a uma cidade e
Estado novos é o bairrismo. Até provar a credibilidade
e conança, até ser entregue o primeiro empreendimento, muitas pessoas cavam com o pé atrás. Mas
hoje, com o que geramos de recursos, empregos e
retorno para o município e Estado, todas barreiras
foram quebradas. Tanto que recentemente meu pai
recebeu o título de Cidadão Olimpiense.

qualicados faz toda diferença, já atalha muito
caminho, pois já cometeu os erros no passado e
aprendeu com eles. Já sabe o perl de colaboradores,
de gerentes que estão encaixados naquele tipo de
projeto, naquele tipo de empresa, etc.
A nossa sociedade e parceria com a New Time
começou com uma consultoria. Hoje temos uma
parceria muito forte, por se encaixarem em nosso
perl e ter essa simbiose, que é muito boa tanto para a
incorporadora, o Grupo GR, quanto para a comercializadora, colaboradores que trabalham conosco e
para o cliente nal, que adquire o nosso produto e
utiliza.
A relação entre empreendedor e comercializadora deve ser sempre o mais transparente possível.
Deve sempre se discutir todas as questões, pois o
aporte nanceiro é muito pesado, a curva negativa é
muito maior que em um empreendimento convencional; seja residencial em que há recursos bancários de
nanciamentos; seja no condo-hotel em que se tem
parcelas maiores para os adquirentes, de modo que
boa parte do empreendimento acaba sendo bancado
pela própria carteira.
Isso não acontece no fracionado. Essa é uma
barreira para muitos que querem entrar, mas não
sabem o tamanho da diculdade que é ingressar
nesse mercado e fazer todo o ciclo, que hoje sabemos
que dura de 10 a 12 anos, entre fazer a concepção do
projeto, depois todas as aprovações, a incorporação,
as vendas, a obra, a administração do empreendimento entregue, receber toda a carteira de pósvendas nos próximos anos, ou seja, fazer todo o ciclo
de “início, meio e m''.

Qual a importância de uma consultoriacomercializadora em fractional para empreendedores que planejam ingressar nesse mercado?
RODOLFO - Quando se começa nesse
caminho, do fracionado e tempo compartilhado, há
muitos detalhes que fazem a diferença e fazem o
empreendimento ter sucesso ou não. Ter uma comercializadora de ponta com prossionais altamente

Quais as suas maiores preocupações
sobre esse mercado, que ainda é muito novo e
não tem uma legislação especíca?
FILIPE - A legislação não é uma preocupação
para nós, pois logo o projeto de lei estará em vigor.
Enquanto isso, vai se utilizando a Lei de Incorporação
tradicional, Lei 4591. O que mais nos preocupa é a
questão da administração. Esse ano vamos entregar
dois empreendimentos: o Serra Madre Residence, em
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ENTREVISTA
Royal Thermas Resort & Spa - empreendimento
do Grupo GR, em Olímpia/SP.

Rio Quente, e o Royal Star, em Olímpia. E começamos
a operar o complexo inteiro do Royal, com o Royal Star
e o Royal Thermas, com 500 unidades no sistema
fractional, juntamente com o sistema de condo-hotel,
que já está em operação no empreendimento. Essa é
nossa maior preocupação, superar as expectativas
dos proprietários que adquiriram e auxiliá-los na
utilização.
O que fariam de diferente hoje, com a
experiência adquirida com empreendimentos
fracionados, que não foi feito quando ingressaram no mercado?
RODOLFO - Dar um foco muito especial na
parte do back ofce. Quando se ingressa nesse
mercado só se fala em vendas brutas, VGV. Os olhos
dos empreendedores brilham. Mas eles têm pouca
ciência do quão difícil é esse negócio. Hoje, depois de
quatro anos nesse mercado de fractional, já estamos
organizados nessa área, mas não estávamos quando
começamos. Então, se fôssemos começar tudo de
novo, investiríamos muito mais em pós-vendas, no
jurídico, nas minutas de convenção, na cobrança,
administração de carteira, no departamento de TI.
Essa parte de back ofce não pode car desguarnecida.
Como que o Grupo GR encara os efeitos
da crise econômica e política?
FILIPE - Nós encaramos com otimismo, o pior
já passou. O mercado, obviamente, foi impactado,
aumentando os índices de inadimplência e distratos.
O bolso do consumidor encolheu. Mas quando
envolve lazer, a família precisa ter de alguma maneira. A pessoa acaba parcelando e investindo em algo
que nada nesse mundo compra, que é o tempo e a
diversão em família. Todo mundo trabalha para poder
chegar nesses momentos e ter um local agradável
para estar com a família. O Grupo GR sentiu os efeitos
da crise, mas nos concentramos naquilo que podemos
fazer a diferença.
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Como deve ser o relacionamento entre
incorporadora-administradora com os multiproprietários, antes e depois da entrega dos empreendimentos?
GUSTAVO - Ser transparente. Ter vários
canais de comunicação, com facilidade para os
proprietários acessarem, com relatórios fáceis de
serem analisados. Proporcionar exibilidade e
facilidade na utilização das semanas, na escritura do
imóvel. Eles se tornam sócio-proprietários. Nós temos
tratado nossos clientes com muito carinho e seriedade. Entregamos nossas obras antes do prazo, com
qualidade já reconhecida no mercado nacional.
Há poucos exemplos de administração de
empreendimentos fracionados no Brasil, com
pool de locação e relacionamento administradora-proprietários. O que o Grupo GR enxerga
que deve ser diferente e o que deve ser similar
entre administrar um empreendimento no
sistema de condo-hotel e um no sistema fractional?
PEDRO - Sabemos que algumas partes são
similares, principalmente em relação ao pool.
Quando não utilizarem as semanas podem deixar no
pool e tentar dar algum tipo de rendimento ou pelo
menos pagar o condomínio e o custo desse imóvel.
Nós prezamos muito em não falar sobre investimento
nanceiro na venda, mas sobre investimento em lazer
e na família. Ano que vem teremos a entrega do
Gramado Termas Resort Spa e do Barretos Country
Thermas Suítes. Nós estamos muito focados na
entrega e administração desses quatro empreendimentos, na administração das carteiras, na utilização
pelos proprietários, na troca de semanas pela RCI. A
nossa energia hoje está na gestão dos empreendimentos para serem sucesso no país. Nós queremos
ser modelo na gestão hoteleira do fracionado.

ANÚNCIO
RQVC
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REPORTAGEM

Os desaos de captar clientes
com forte concorrência

No modelo de negócio de tempo compartilhado a captação de clientes tem um papel de destaque, pois é o
captador que tem o primeiro contato com os potenciais clientes na abordagem e é responsável por levá-los para
assistir a apresentação do produto. Esse trabalho pode ser feito nas ruas, parques, hotéis, por telefone, internet, ou
seja, existem muitas maneiras de ser realizado.
Em duas importantes cidades turísticas brasileiras a captação de clientes deve ser cada vez mais criativa e
eciente: Caldas Novas/GO e Gramado/RS. Pelo número de empresas que comercializam fractional ou timeshare,
corre muito o risco do cliente já ter sido abordado anteriormente, gerando incômodo aos turistas, e também podendo
atrapalhar o comércio local, assim trazendo repercussão negativa para o modelo de negócio.
Leia como funciona a captação, o que se pode e não se pode fazer, as diculdades enfrentadas pelas
empresas e como ser criativo nesses dois mercados.

Gramado: regras rígidas e desconança de empresários
O sócio-diretor da Live Better Brasil, Sidney
Machado, conta como funciona a captação na cidade
de Gramado. A Live Better Brasil é parceira da Rede
Plaza e comercializa os produtos do Plaza Vacation
Club, em várias cidades do Brasil e, também,
Gramado.
Quais são as características da captação
de clientes em Gramado?
É proibida qualquer forma de abordagem nas
ruas, praças e ans. Dessa forma, nos deparamos
com um grande limitador, já que a cidade em seus
períodos de alta demanda se encontra lotada, mas
com um número extremamente limitado de locais
para a prática da captação, a não ser que seja feito em
locais parceiros.
A busca por empresas parceiras que
deixem os seus clientes serem captados é difícil?
Sim. Principalmente por a cidade ser pequena
e termos diversos players disputando o mesmo
espaço. Além de existir uma grande preocupação das
empresas parceiras em relação ao perl da abordagem com seus clientes, são extremamente zelosos no
quesito preservação da marca.
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A concorrência de outros players do
mercado atrapalha a captação?
Toda concorrência é sadia porque nos
impulsiona a melhorar a qualidade das nossas
estratégias de marketing e serviços, mas uma empresa é visitada por diversos players, o que muitas vezes
faz com que se torne um leilão e o custo para se ter um
bom ponto de captação se torna mais oneroso.
A população de Gramado e empresários
aceitam a captação de clientes?
Inicialmente são bem restritos ao trabalho,
pois têm medo que os turistas sejam incomodados,
assim toda estratégia tem que ser bem elaborada
para que não exista repercussão negativa.
Os turistas se sentem incomodados pela
captação?

Equipe de
captação do Plaza
Vacation Club,
em Gramado/RS

REPORTAGEM
Como é um mercado em ascensão, os turistas
começaram a se incomodar porque são abordados
por várias empresas, isso faz com que reclamem
inicialmente, mas o captador com muita habilidade e
perspicácia desfaz qualquer desconforto por ele estar
sendo abordado novamente.
Como ser criativo na captação em
Gramado?

O que fazemos são ações de marketing e
desenvolvimento que possam impulsionar o parceiro
como marca, divulgando seus produtos nos hotéis da
Rede Plaza, além de cedermos espaços para que
montem lojas e participem de eventos nos hotéis da
rede para outro tipo de público que não está somente
na cidade de Gramado.

Caldas Novas: concorrência acirrada traz incômodo
para turistas e atrapalha captação

Captador abordando
turistas em um dos
parceiros do Grupo
RMEX, no Hotel Hot
Springs - Caldas
Novas/GO.

O sócio-diretor do Grupo RMEX, Leonardo
Carmo, e o gerente de captação do Grupo RMEX,
Dyan Carlos Ferreira, falam como que a empresa lida
com a forte concorrência de captadores nas ruas de
Caldas Novas.
Quais são as características da captação
de clientes em Caldas Novas?
Em Caldas Novas existem várias modalidades
de captação: parque aquático, hotéis e ruas da
cidade. Devido ao crescimento do mercado de
fracionamento imobiliário, a prefeitura formatou uma
lei para regulamentar a captação de clientes. Após a
lei, a captação só pode ser feita na frente dos estabelecimentos parceiros, sala de vendas onde o produto é
comercializado ou dentro do próprio empreendimento. Ficou proibida em local público, comércios que não
são parceiros ou em vias públicas.
A busca por empresas parceiras que
deixem os seus clientes serem captados é difícil?
No caso do Grupo RMEX não. Temos um bom

relacionamento com os comerciantes da cidade e isso
facilita o desenvolvimento de novas parcerias, os
comerciantes também começaram a ver a lucratividade desse modelo de negócio.
A concorrência de outros players do
mercado atrapalha a captação?
Sim. São diversos empreendimentos captando muito próximos uns dos outros deixando o turista
muito irritado.
A população de Caldas Novas e empresários aceitam a captação de clientes?
A grande maioria sim, pois muitos empregos
são gerados neste modelo de negócio e com salários
bem atraentes, isso movimenta o comércio da cidade,
principalmente no período de baixa temporada.
Os turistas se sentem incomodados pela
captação?
Infelizmente sim, pois existem muitos empreendimentos nesta modalidade em Caldas Novas.
Além dos bares e restaurantes, que também abordam
os clientes para conhecerem seus estabelecimentos.
Como ser criativo na captação em Caldas
Novas?
Esse é um modelo de negócio que você tem
que se reinventar todos os dias. O trabalho começa na
abordagem, sempre respeitando o espaço do cliente,
tratando com educação e respeito. Criatividade em
mostrar para o cliente o valor de conhecer algo
especial para sua família. A relação de conança que
é formada com as empresas parceiras tem ajudado
bastante, pois gera credibilidade junto ao turista.
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ESPECIAL

Grupo GAV leva investimentos e turismo
para o litoral paraense

Salinas Exclusive Resort - Salinópolis/PA

Com dois empreendimentos lançados em Salinópolis/PA e sucesso absoluto em
vendas, com mais de 4.500 frações imobiliárias comercializadas, o Grupo GAV é
destaque no turismo da Região Norte, ajudando a divulgar o destino Salinas para
o resto do Brasil.

A cidade de Salinópolis, mais conhecida como
Salinas, possui um grande potencial turístico a ser
explorado. As praias de areia branca banhadas pelo
oceano Atlântico são o destino certo de milhares de
turistas ao longo de todo ano, em especial no mês de
julho, e também recebem dois importantes empreendimentos do Grupo GAV: Salinas Park Resort e Salinas
Exclusive Resort.
Pioneiros na comercialização de cotas
imobiliárias na Região Norte, o Grupo GAV é formado
pela Gratão Empreendimentos, AMEC Construtora e
Valle Empreendimentos, três grandes empresas
brasileiras especializadas na comercialização imobiliária, construção civil e urbanização.
Consolidada no mercado, a Gratão
Empreendimentos é líder e pioneira na venda de cotas
imobiliárias no norte do país. A Valle Empreendimento
é uma das maiores urbanizadoras do país, com mais
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de 25 mil lotes comercializados. Enquanto a AMEC
Construtora atua como uma das mais atuantes
empresas de incorporação e construção de obras
habitacionais, contabilizando mais de 3 mil unidades
e ocupando, com destaque, a 7ª colocação no ranking
regional Centro-Oeste e o 6º lugar no Ranking
Nacional de Crescimento de 2016, de acordo com a
revista O Empreteiro.
O primeiro empreendimento lançado foi o
Salinas Park Resort, com 320 apartamentos, já com
todas as suas 3.840 cotas totalmente comercializadas
desde o m de 2016, após pouco mais de dois anos de
operação de vendas. A previsão de entrega aos
multproprietários é em julho de 2018.
Esse ano foi lançado o novo empreendimento, o Salinas Exclusive Resort, com 370 unidades
habitacionais, 4.960 cotas e previsão de entrega para
janeiro de 2021.

ESPECIAL

Investimento na Região Norte
De acordo com o sócio-diretor da Valle
Empreendimentos, Manoel Vicente Pereira Neto, o
Grupo GAV tem uma atuação massiva na Região
Norte, com um vasto portfólio de lançamentos
imobiliários e para 2017 manterá os compromissos
com os clientes e parceiros. ''Para que tenham acesso
às melhores soluções imobiliárias, com foco na
qualidade, bem-estar e satisfação, além de realizar a
entrega de novos empreendimentos com padrão de
qualidade internacional''.
O sócio-diretor da Gratão Empreendimentos,
Átila Gratão, revela que o Grupo GAV está em
expansão e começa o ano de 2017 com a abertura de
três novas salas de comercialização de seus empreendimentos, uma no Estado do Pará, e as outras nos
Estados do Amazonas e Amapá. “O Grupo GAV
conhece todo o potencial da Região Norte do Brasil e
por isso investe em seu desenvolvimento, plantando
boas sementes e colhendo resultados''.
Para o presidente do Grupo GAV, Moisés
Carvalho Pereira, investir na Região Norte e, principalmente, no Pará e Salinópolis, é uma grande
oportunidade. ''Sempre observamos o Pará na
contramão das crises e retrações da economia, tanto
que a indústria no Brasil teve queda de 6,6% na
produção do ano passado e milhares de empregos
perdidos'', diz o presidente do Grupo GAV. ''Já no
Estado do Pará, houve crescimento de 9,5%, com
geração de empregos. E Salinópolis é a praia mais
visitada do estado''.
Gratão recorda que o Grupo GAV quando
iniciou os investimentos turísticos imobiliários em
Salinópolis foi muito bem recebido pela população e
políticos locais, como o governador Simão Jatene, o
atual secretário de turismo do Estado Adenauer Góes
o prefeito Paulo Henrique e vereadores.
''Nos apoiaram e dedicaram esforços para
que os resorts se tornassem uma realidade'', diz
Gratão. ''O empreendimento está sendo um divisor de
águas no Estado, movimentando e aquecendo o
comércio regional e surpreendendo bem acima das
expectativas''.

Moisés Carvalho, presidente
do Grupo GAV

Manoel Pereira, sócio-diretor
da Valle Empreendimentos

César Faria, sócio-diretor
da AMEC Construtora

Átila Gratão, sócio-diretor da
Gratão Empreendimentos

Entregas das obras
serão no prazo
De acordo com sócio-diretor da AMEC, César
Faria, atualmente, o Grupo GAV constrói dois empreendimentos, com 690 apartamentos no total e
seguindo um rigoroso cronograma de execução e
entrega.
“Com obras em estágio avançado, inclusive à
frente do cronograma de construção, e em perfeita
sincronia com o comercial, o Salinas Park é o primeiro
resort com padrão internacional no Norte do Brasil,
com diversos espaços de lazer, segurança e acomodações modernas e confortáveis para toda a família'',
arma César Faria. '' Outro empreendimento com a
qualidade do Grupo GAV é o Salinas Exclusive Resort,
que oferecerá uma nova proposta com foco na
exclusividade, elegância, bem-estar e diversão”.
O diretor da AMEC também enfatiza os
benefícios que os empreendimentos trazem para a
economia local, através da construção civil e também
turismo, gerando mais postos de trabalho e qualidade
de vida, com 550 empregos diretos e mais de 700
indiretos.
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Administração hoteleira
O diretor administrativo e de relacionamento com
clientes do Grupo GAV, Gilson Gratão Filho, conta que a
gestão dos empreendimentos será do próprio Grupo. ''A
administração é essencial para sustentabilidade do
negócio, é justamente nesta
etapa que as expectativas e
anseios tornam-se reais'',
arma. ''Não cabe ensaio
ou improviso, a administração hoteleira proporcionará
aos nossos clientes experiências memoráveis!''
Deck Solarium - Salinas Park Resort

Eciência em vendas é um dos pontos altos do projeto
O Salinas Park
Resort teve todas as
suas frações imobiliárias comercializadas
em pouco mais de
dois anos e a equipe
de consultores de
vendas, provavelmente, obteve a maior eciência em vendas do
mercado de tempo compartilhado no país, com 56%.
A diretora de vendas do Grupo GAV, Aline
Gratão, explica que esse resultado expressivo se deve
a vários fatores. ''Temos foco não apenas em resultados, mas em pessoas. O Grupo GAV acredita que
gente feliz produz mais''.
Ela conta que há treinamento contínuo para a
equipe. ''Estudamos o mercado e o público paraense e
depois ajustamos o speech de vendas às particularidades da região''.
Aline também diz que o clima organizacional
do Grupo GAV contribuí. ''Nossa equipe tem prazer
em acordar para trabalhar, o prossional de vendas
precisa ter histórias para contar, brilho nos olhos e
alegria. Buscamos também transformar nossos
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colaboradores em business partners e isso traz um
maravilhoso engajamento'', arma.
''Outro aspecto que contribuí é o fato de
termos autonomia nos setores, desde a elaboração do
projeto de arquitetura à implantação das salas de
vendas'', explica Aline. ''E com isso, conseguimos uma
comunicação única com a engenharia, vendas, pósvendas e marketing, sempre alinhadas às estratégias
do negócio. Isso ajuda na velocidade e eciência das
vendas''.
Segundo a diretora do Grupo GAV, metade dos
consultores e 90% dos captadores da sala off-site são
paraenses, formados pela Gratão Empreendimentos.
''Mês de janeiro, por exemplo, primeiro e segundo
lugares (ranking de vendas) foram de prossionais
paraenses''.
Além da alta eciência e sucesso na comercialização, os resultados desses fatores podem ser
vistos nas premiações que os consultores de vendas
do Grupo GAV receberam nos dois últimos anos no
Top Seller Event, que é o evento realizado pela RCI
(Resort Condominiums International) que premia os
melhores vendedores de tempo compartilhado do
Brasil.

COMPARTILHE

WAM Brasil cria nova divisão de comercialização de fractional
Com os “olhos voltados” para uma nova tendência de mercado e com a alta demanda por parte de
empreendimentos prontos e já em operação, a WAM Brasil cria uma divisão de comercialização de Fractional focada
para este mercado, a empresa W7 Brasil.
A WAM Brasil tem no DNA o pioneirismo.
Waldo Palmerston é pioneiro no turismo em Caldas
Novas/GO, cidade onde lançou diversos empreendimentos imobiliários e parques aquáticos. Foi um dos
líderes nacionais em vendas de Timeshare nos anos
2000. A partir de 2011, enxergou como uma boa oportunidade a comercialização de um produto novo no
mercado: cotas imobiliárias. Assim, criou a WAM
Brasil, juntamente com os sócios Marcos Freitas e
André Ladeira.

WAM Brasil - Projeções 2017
Vendas

(Quant.)

70%

VGV

(Em Vendas)

1,4 bilhões

mais de

50%

Inovação
A inovação da WAM Brasil não é somente na
área de negócios, mas na gestão, sendo a única
comercializadora certicada com ISO 9001.
Espelhando nos mais recentes e bem-sucedidos
modelos de gestão, convidou três de seus executivos
para serem sócios nesta nova empresa: Vinicius
Pereira, Operação/Administrativo Jurídico; Marco
Thulio Bastos, área de pós-vendas e Danilo
Samezima, de novos negócios.
Este novo braço lançado neste ano já tem dois
projetos em comercialização, nos Estados de Santa
Catarina e Espírito Santo, e em negociação avançada
com ao menos três empreendimentos em destinos
turísticos consolidados.
Desta forma, a WAM Brasil, a maior comercializadora de cotas imobiliárias no Brasil, estima que
com os projetos sob a sua responsabilidade e com os
novos contratos da W7, a empresa cresça 70% em
quantidade de vendas em 2017, em relação ao ano
anterior.
Para 2017, a WAM Brasil estima a comercialização (VGV – valor geral de vendas) num montante
total de R$ 1,4 bilhões em projetos atuais; VGV de
lançamentos de aproximadamente R$ 1 bilhão,
consolidando com mais de 50% de Market Share a
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Market Share
marca WAM Brasil no mercado fracionado.
Os novos projetos captados pela W7 reforçam
a sustentabilidade do negócio de cotas imobiliárias e
proporcionam maior sinergia com o mercado, pois
estes clientes adquirentes já utilizam de imediato suas
casas de férias e realizam intercâmbios para outros
destinos, facilitados pelo maior Clube de Vantagens e
Intercâmbio do Brasil, o Club Cia, empresa de
participação da WAM Brasil, com mais de 70 mil
clientes ativos.

Parcerias
A WAM Brasil conta com duas empresas na
administração de carteira e relacionamento com
cliente: WPalmerston Administradora - em projetos de
Caldas Novas/GO, Gramado/RS, Florianópolis/SC e
Pedra Azul em Domingos Martins/ES; e a Natos projetos de Olímpia/SP e Porto Seguro/BA.
A sinergia de todas estas empresas: WAM
Brasil, W7 Brasil, WPalmerston Administradora,
Natos, Club Cia e Administração Hoteleira resulta no
maior diferencial de mercado de cotas imobiliárias,
oferecendo “começo, meio e m”.
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‘’Os contratos devem ser os mais
claros e objetivos possíveis''
A advogada Laís Tourinho, do escritório
Camardelli e Da Costa Tourinho Advogados, conta
nessa entrevista quais os principais problemas
judiciais que podem ocorrer para empresas que
atuam no mercado de tempo compartilhado quando os contratos jurídicos não são bem elaborados.

Fale um pouco de sua trajetória, principalmente no mercado de hotelaria, turismo e
timeshare.
Comecei a trabalhar com o timeshare em
2008, quando ingressei no escritório então liderado
por, hoje minha sócia, Tiana Camardelli, que, por sua
vez, já advogava para uma empresa que administrava
programa de timeshare desde 2005. Já em nosso
escritório, começamos a trabalhar com a hotelaria
propriamente dita, em 2010, ao assumirmos a
consultoria e contencioso de um hotel de grande
porte localizado na cidade de Natal/RN. Antes disso
também já havíamos atuado em favor de um hotel
boutique localizado no Centro Histórico de Salvador.
Quais são os principais motivos que os
consumidores pedem cancelamento em contratos de timeshare ou fractional? Como que elaborar contratos para minimizar esses pedidos de
distratos?
No que tange à área de vendas, em geral, as
alegações são quanto à publicidade enganosa e
marketing agressivo.
Para o pós-vendas, surgem muitas reclamações que, via de regra, podemos relacionar também a
uma venda imperfeita, ou seja, aquela em que as
informações não foram claras ou completamente
passadas aos consumidores. Assim, se insurgem
bastante contra negativas de reservas quando nos
sites dos hotéis consta que há vagas disponíveis para

o período desejado, contra a ausência de hotéis em
determinadas cidades do mundo e, de forma geral,
contra diculdades encontradas para realizar as
reservas.
Por m, quanto aos contratos, os consumidores costumam questionar o percentual de cláusula
penal (multa) cobrado em caso de rescisão antecipada e os prazos de antecedência para solicitação de
reservas. Há também uma tendência em reclamar por
não constar em contrato qual o percentual ou quantitativo de unidades habitacionais de cada empreendimento hoteleiro que é destinado às reservas pelo
programa de timeshare.
Os contratos devem ser os mais claros e
objetivos possíveis. Devem prever todo o regramento
exigido para as reservas de hospedagem, pontos
debitados por reservas, prazos etc. A linguagem deve
ser simples e as normas do Código de Defesa do
Consumidor devem ser atendidas. Assim, há de se
evitar cláusulas que possam ser consideradas abusivas, por exemplo, de multas exorbitantes ou previsão
de perda integral dos valores pagos em caso de
rescisão antecipada.
Tão importante quanto um contrato bem
formulado, é ter uma equipe de vendas bem treinada,
que entenda que uma venda a qualquer custo será
mais prejudicial à empresa.
Muitas vezes os contratos não preveem
situações que possam causar desconforto na
15 | Direito
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relação entre cliente e empresa, gerando
cancelamentos. O que o advogado da empresa
pode fazer quando há falhas no contrato?
O papel do advogado é ter uma atuação
preventiva. Deve conscientizar o seu cliente e seus
funcionários que um contrato com todas as informações previstas de forma clara e objetiva apenas
benecia à própria empresa, pois evita o surgimento
de um passivo processual. Uma vez judicializada uma
questão em que se demonstre que houve falha de
informação por parte da empresa fornecedora do
serviço, será muito mais difícil obter êxito na causa,
pois o dever de informação é expressamente previsto
no Código de Defesa do Consumidor.
Além disso, o ônus da prova, na maior parte
das vezes, é invertido para obrigar à empresa a
comprovar que prestou as informações de forma
correta. Este ônus é, por vezes, dicultoso de ser
cumprido.

Qual a importância de ter advogados
com experiência nesse mercado para se fazer a
estruturação jurídica do negócio?
Embora o mercado da multipropriedade,
esteja em franca expansão no Brasil, ainda não é
familiar à grande massa de consumidores e ao Poder
Judiciário. Deste modo, um advogado com experiência na área ajudará a evitar o surgimento destas
demandas, bem como facilitará o diálogo com o
Poder Judiciário, e também com os próprios advogados dos consumidores, a m de esclarecê-los como,
de fato, funcionam os negócios de multipropriedades.
Destaque-se que, a ausência de legislação atinente
ao tema (apenas vaga previsão sobre o timeshare na
Lei Geral do Turismo e seu Decreto regulamentador)
propicia ainda mais o surgimento de discussões
infundadas sobre os negócios, expondo o mercado a
decisões judiciais que não denotam a compreensão
exata do tema.

PARQUES

Baixa temporada:
como atrair vistantes?

Hot Park - Rio Quente/GO

O gerente geral de experiência entretenimento do Grupo Rio Quente, Fernando Abreu,
responsável pela gestão do parque aquático Hot
Park, em Rio Quente/GO, conta como que o Hot
Park consegue atrair visitantes em baixa temporada. ''Procuramos manter a programação do Hot
Park convidativa durante o ano inteiro, para que
nossos visitantes sempre encontrem algo diferente
em cada ida ao parque''.
De acordo com Abreu, na baixa temporada o parque não abre nas quintas-feiras. ''Para
manutenção de todos os equipamentos do parque,
incluindo a limpeza das piscinas e treinamento de
segurança aquática e de atrações'', conta. '' A escolha do dia tem a ver com a data dos voos fretados
saindo de São Paulo. Os hóspedes do resort chegam e vão embora às quintas-feiras, dia que o
parque teria menos movimento naturalmente''.
Abreu revela que o Hot Park utiliza as redes
sociais para atrair novos visitantes e manter o relacionamento com quem já visitou o parque. '' Buscamos sempre novos parceiros e mais promoções
para quem deseja nos visitar'', diz o gerente do Hot
Park. ''E isso atrai muitas famílias que buscam fugir
da movimentação e valores elevados da alta temporada''.
Segundo Abreu, os clientes do Rio Quente
Vacation Club e do passaporte Hot Park Club também colaboram para elevar o número de visitantes
no parque, por atraírem pessoas em alta e baixa
temporadas.
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Qual a importância da Ciência de Dados
para as empresas de tempo compartilhado?
David Passos - Gerente de Inteligência em
Negócios do Grupo RMEX

Márcio Ferreira - Consultor de Inteligência em
Negócios e Ciência de Dados

Atualmente, milhares
de empresas do negócio
Tempo Compartilhado passaram a utilizar sistemas de
gestão empresarial (ERP)
para organizarem as informações pertinentes ao negócio em um único local,
desde o cadastro de um
colaborador até as suas
vendas ao nal do dia.
São armazenados milhares de dados por dia,
mas quem consegue transformá-los em informações
competitivas para o negócio? É onde entra o trabalho
do cientista de dados ou departamento de Inteligência de Negócios. Transformar esses dados inserido no
ERP em informações relacionáveis que otimizem o
tempo de reposta às estratégias da empresa e monetizem o resultado ao longo do tempo, através de tomadas de decisão cada vez mais rápidas.
É a capacidade de analisar as vendas destes
corretores e conseguir identicar em qual semana do
mês ocorreu a maior concentração de vendas, qual a
variação de preços, eciência. A partir destas análises, podemos chegar à conclusão de que serão necessários investimentos em determinadas áreas.
A aquisição de softwares, capazes de lidar
com essas massas de dados armazenados, aliada a
contratação de prossionais de Ciência de Dados, são
cada vez mais relevantes para as empresas que buscam resultados expressivos em seus negócios.
Três indicativos que sua empresa possui mais
dados do que informações: planilhas intermináveis e
de difícil interpretação; baixa conabilidade nas
informações (cada área trabalha com um número);
trabalho operacional excessivo (extração, lapidação
dos dados, etc).
Caso se depare com esta situação constantemente em sua empresa, está na hora de repensar e
reinventar o seu negócio e a ciência dos dados possibilita que isso ocorra da forma mais rápida.

A Ciência de Dados
permite a extração de informações valiosas a partir dos
"dados". Permite explorar e
processar grandes volumes
de dados gerados a partir de
várias fontes e em diferentes
velocidades.
Atualmente, as empresas possuem a necessidade
de uma área de Inteligência
de Negócios (Business Intelligence - BI). Com a Ciência
dos Dados, surgem três pontos que irão mudar a visão
sobre BI:
·
Big Data: As empresas estão buscando
insights mais profundos da enorme quantidade de
dados estruturados, não estruturados e binários à sua
disposição.
·
Foco no Cliente: as empresas necessitam
criar experiências individualizadas e em tempo real
para os clientes. A comunicação tradicional já não é
mais suciente, e exige que o BI consiga compreender
a intenção do cliente e comportamento no momento
do engajamento.
·
Velocidade do Negócio: as empresas precisam tomar decisões, sobre marketing, vendas, operações, ou outras linhas de negócios.
Unindo esses três pontos, o BI conseguirá criar
modelos e algoritmos de predições, se antecipando a
possíveis ações dos clientes. Os ganhos serão: redução de custos, delização do cliente, redução da
inadimplência e cancelamento e mensuração de ROI
(Retorno de Investimento).
Haverá uma demanda de prossionais no
mercado, que utilizando plataformas, consigam
gerenciar os dados. Um futuro que ajudará vários
negócios a se tornarem sustentáveis, reduzindo custos
e potenciando receitas. E todos precisam entender
que o retorno será a médio e longo prazo.
Mas a vantagem competitiva será de imediato.
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SOLUÇÕES PARA
HOTÉIS E RESORTS
IMPLANTAÇÃO VACATION CLUB

E FRAÇÕES IMOBILIÁRIAS

