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EDITORIAL
Essa nova edição da Revista Turismo Compartilhado vem bem após
o ADIT Share 2017, organizado pela ADIT Brasil, no Rio Quente Resorts, em
Goiás, que mostrou o amadurecimento e preocupação do mercado.
Os players hoje não estão apenas atrás de melhorar as vendas e
fechar mais negócios, de certa forma, o seminário mostrou que a grande
maioria quer melhores práticas nas vendas, segurança jurídica, pós-vendas
e gestão de projetos eficientes, e gestão hoteleira que entrega o prometido.
A revista traz matérias sobre isso, novos projetos e práticas de
empresas que se preocupam em melhorar a cada dia os serviços, infraestrutura, tecnologia, equipe e procurar melhores parceiros.
A Revista Turismo Compartilhado também tem uma preocupação
em sempre inovar e que o mercado evolua, por isso, em breve, teremos novidades!
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Boa Leitura!
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ENTREVISTA

TimeShare Soluções em TI:
passado, presente e futuro
As operações de timeshare e multipropriedade trabalham com uma quantidade enorme de números e informações, ter um software para gerenciar e tornar mais rápido o processamento desses dados é
fundamental para o sucesso de qualquer projeto. Mas nem sempre foi assim. A empresa TimeShare Soluções é a pioneira em TI para tempo compartilhado. Quando os seus sócios, Gabriel Barcelos e Rafael
Rezende, começaram a desenvolver o pioneiro software TS Explorer, o mercado ainda era pequeno, a
maioria das operações utilizavam planilhas e os contratos demoravam a serem gerados.
Investir em um mercado tão pequeno era loucura. Mas os dois acreditaram e hoje colhem o que
plantaram: líder e referência em tecnologia para tempo compartilhado, atuando atualmente em 60
salas de vendas no Brasil. Nessa entrevista, Gabriel Barcelos e Rafael Rezende, contam um pouco da história da empresa e dos planos de inovação para o futuro.
Como foi o começo da empresa? Quais as
dificuldades de entrada no mercado de soluções?
Rafael – Sou analista de sistemas, durante anos
trabalhei com turismo em hotéis e clubes. Hoje TimeShare é
genuinamente a marca da minha empresa, a qual se
tornou referência em tecnologia e inovação para Tempo
Compartilhado no Brasil. No começo fomos tachados
como loucos por termos escolhido nos especializar em um
mercado de nicho, cujas oportunidades de negócio no país
eram pouquíssimas.
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Gabriel – Também sou analista de sistemas e
empreendedor. Trabalho como programador desde meus
14 anos e fui me aperfeiçoando ao longo do tempo, tendo
oportunidade de atuar em grandes redes hoteleiras da
cidade de Caldas Novas, cercado de ótimos profissionais.
Conheci meu sócio na faculdade de Sistemas de
Informação. Ele já trabalhava em uma operação de tempo
compartilhado, e enxergava algo que eu ainda não tinha
me dado conta, a necessidade dessa indústria por soluções
de gestão integrada.
Rafael – Comecei a trabalhar com timeshare em
Caldas Novas em 2008. Naquela época havia poucos
projetos no Brasil, o mercado não era conhecido, mas já era
muito cobiçado, pelos números expressivos e dinâmica de
trabalho. Os comercializadores estabeleciam metas altas de
faturamento. Isso aumentava o desafio de controlar as
informações, pois não existiam softwares adequados, toda a
gestão era feita em papeis e planilhas. “Queria fazer o
mesmo, mas de uma forma diferente”, automatizando
tarefas, interligando processos, para ganhar velocidade em
trabalhos de rotina e maior segurança nas informações.
Após dois anos o propósito fortaleceu, mas para executar
precisaria de apoio, foi quando convidei o Gabriel para
participar comigo desse sonho. Em meados de 2010
fizemos o escopo inicial de um sistema e apresentamos
nosso projeto a um hoteleiro que havia ingressado no
mercado de timeshare e foi nosso primeiro caso de sucesso!
Gabriel – Aceitei o desafio de desenvolver um
sistema para esse setor já com a preocupação de ter um
produto flexível, altamente integrável, e que fosse compatível com as nuances de cada empreendimento.
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Rafael – Alguns meses depois tivemos nosso
primeiro protótipo em funcionamento. O resultado foi
incrível! A satisfação das pessoas em verem tarefas que
antes eram maçantes convertidas em poucos 'cliques', os
tornaram cada dia mais usuários de nosso sistema.
Gabriel – Quando lançamos nosso produto,
seguimos o caminho “front-to-back”, ou seja, automatizamos primeiro o setor de vendas dos nossos clientes,
auxiliando no processo rápido de vendas. A geração de um
contrato demorava 40 minutos, e reduzimos esse tempo
para 5 a 10 minutos, com nossa tecnologia e atenção aos
detalhes.
Rafael – Construir software demanda muita técnica,
conhecimento de causa, alto investimento e tempo para o
aperfeiçoamento.
Gabriel – Após automatizar o setor de vendas,
partimos para automação dos departamentos de pósvendas, financeiro e assim por diante. Hoje temos um ERP
de médio porte, e a solução mais completa para esse
mercado. A exigência para entrada no mercado de
soluções em TI hoje são altas, pois um software nesse
segmento precisa ser um ERP, e atender várias exigências de
mercado e legislação para se manter competitivo.
Rafael – Vencendo essas barreiras dia após dia, em
2013 enxergamos que o mercado estava se expandindo e
decidimos investir tempo integral no TS Explorer e buscar
novos negócios.
O que o cliente espera de uma empresa de
soluções de tempo compartilhado?
O suporte é importante? Quais recursos são mais
relevantes?
Gabriel – As exigências para uma empresa de
software são enormes e fazem parte de um ciclo: consumidor final –> operação de tempo compartilhado –> fornecedor da solução de gestão. O consumidor final, que acaba de
adquirir uma multipropriedade, quer ser bem atendido, ter
informações de fácil acesso, se sentir especial e único. As
operações de tempo compartilhado, como vários outros
segmentos do país, demandam mão de obra capacitada, e
não encontram oferta suficiente, mesmo com o apoio de
consultorias, enfrentam dificuldades para se organizar e
operar a estrutura. Assim, nosso produto chega como um
importante ponto de apoio, trazendo tranquilidade ao
empreendedor. O sistema não é um salvador por si só, mas
se bem utilizado, traz um enorme diferencial para o
empreendimento, absorvendo exigências do consumidor
por facilidade e mobilidade.
Rafael – Atualmente contamos com uma equipe
altamente capacitada para análise, desenvolvimento de
softwares, treinamento e suporte técnico, trabalhando com
as melhores tecnologias, produzindo e equipando nossos
clientes com ferramentas que os tornam mais competitivos,
aumentando a segurança das informações e a velocidade
dos processos, minimizando os custos das operações, o que
permite maiores lucros, e muito menos estresse.
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Como é o produto TS Explorer? Quais tecnologias
utilizam?
Rafael – Nosso atual produto se chama TS Explorer,
e possibilita ao nosso cliente explorar todos os benefícios
tecnológicos para uma operação de tempo compartilhado.
No início atendia apenas o setor de vendas, e para sustentar
o crescimento do produto, idealizamos o sistema, desde sua
fundação para que ele fosse “altamente integrável”, ao
contrário de outras soluções do mercado, que têm portas
fechadas para integração com outros sistemas. Foi uma
decisão estratégica importante, e que hoje torna nosso
software único!
Gabriel – Nossa plataforma tecnológica é formada
por tecnologias Microsoft. Quando iniciamos a TSS, o CEO
ainda era o Steve Ballmer. Acompanhamos a trajetória da
MS, e com a entrada do atual CEO, Satya Nadella, a visão da
empresa se tornou “cloud-ﬁrst” e “mobile-ﬁrst”. Uma
empresa que tinha perdido o posto de inovadora para
Apple, hoje faz frente com suas tecnologias de holograma
(HoloLens), dispositivos móveis (Surface Pro, e Surface
Studio), tendo a maior cloud pública do mundo, com seu
produto Azure, a frente de Amazon, Google e IBM, e nos dá
todo amparo tecnológico que precisamos, para estarmos
preparados aos desafios de nossos clientes.
Como está o seu quadro de clientes atualmente?
Rafael – A TimeShare Soluções possui 28 clientes, o
TS Explorer opera em 60 salas de vendas em todo o Brasil,
com mais de 800 usuários acessando o sistema em território
nacional e também em outros países
Gabriel – O TSE surgiu com foco em timeshare.
Acompanhamos de perto o nascimento e ascensão do
mercado de multipropriedade no Brasil, e adaptamos nossa
solução para esse segmento, que se consolidou como o
maior segmento dessa indústria, e já compõe 60% do nosso
mix de clientes.
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Qual o futuro da empresa? Para onde estão
caminhando? Quais investimentos estão fazendo?
Gabriel – Acreditamos muito nessa indústria, e nesse
ano de 2017, revisitamos nossa visão, missão e valores, de
forma a refletir nossa dedicação e investimentos. Temos
como visão: “Ser a força motriz de inovação, para o mercado de tempo compartilhado no Brasil e no Mundo.”. É uma
visão arrojada e desafiadora não é verdade? Mas nossos
clientes, empreendedores ao longo do Brasil, vivem,
respiram desafios todos os dias, batendo suas metas com
garra, coragem e perseverança. Não é por ser do setor de TI
que ficaríamos para trás.
Rafael – Para eliminar essas barreiras, e atingir nossos
objetivos, trouxemos em março desse ano um consultor de
tecnologia/gestão de nível internacional, Elemar Júnior, um
dos mais renomados profissionais de tecnologia do mundo.
Ele passou três dias conosco em Caldas Novas, ministrando
um intensivo de atualização tecnológica, sendo que uma
semana antes ele estava em um de seus clientes na
Califórnia, no Vale do Silício.
Qual a estratégia de expansão da empresa? Estão
aumentando os canais de venda/atendimento?
Gabriel – Nesses sete anos de empresa muito
mudou no mercado, acompanhamos essa mudança, e
renovamos nossos pilares. Queremos nos antecipar aos
próximos 70 anos. Para comportar as novas exigências que
vão surgindo, iniciamos o desenvolvimento de um novo
produto, que terá em seu coração tecnologias de 2018,
toda nossa expertise, e práticas de nível internacional,
proporcionadas por nosso consultor Elemar Júnior.

Equipe TimeShare Soluções, da esquerda para a direita, em pé:
Marcelo Santos, Rodrigo Damascena, Gabriel Barcelos, Rafael
Rezende, Marcos Eduardo Correia e Rafael Taveira; sentadas: Anna
Karla Azevedo, Stefany Carvalho, Rayane Soares e Amanda Costa.

Rafael – Nossa gerente de novos negócios Anna
Karla está totalmente alinhada com esse propósito e
coletamos constantemente novos mindsets da indústria de
tempo compartilhado e adjacências. Visando atender
ainda melhor a demanda, no segundo semestre de 2017
abriremos nosso segundo escritório em Goiânia, com
suporte comercial em Brasília.
Gabriel – Nossos clientes estão por todo o país e
precisamos de acesso mais facilitado a aéreo e mão de obra.
Esse novo escritório e nossa gerente de novos negócios em
BSB vão aumentar nossa mobilidade, e escalabilidade para
comportar novos negócios e oportunidades.

Consultor da TSS é um dos
principais profissionais de tecnologia no mundo
Elemar Júnior é consultor de tecnologias e negócios, especializado em Arquitetura de Software,
possuindo expertise no desenvolvimento de soluções com alta complexidade ou que possuam alto
custo computacional e em Estratégia para a Inovação.
Possui clientes em Israel, Estados Unidos e Brasil, atuando em empresas de diversos portes, que
desenvolvem soluções em TI para diversos mercados, como: indústria moveleira, mercado financeiro,
recursos humanos, hotelaria, clubes, seguros, reconhecimento facial, ferramentas para desenvolvedores, entre outros.
Elemar é Microsoft MVP, atuou durante quase 20 anos na Promob Software Solutions, é
membro do time de desenvolvimento do RavenDB (banco de dados NoSQL usado globalmente). Pósgraduado em Gestão Estratégica de Negócios pela Fundação Dom Cabral e cursando MBA em Gestão Financeira e Controladoria pela
Fundação Getúlio Vargas.
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25 anos

de férias compartilhadas no Brasil
Por Maria Carolina Pinheiro, diretora geral da RCI Brasil
Inicio este artigo fazendo um convite à reflexão: o
que aconteceu em sua vida ao longo dos últimos 25 anos?
Talvez você tenha se casado, mudado de emprego, tido
filhos, empreendido, experimentado uma nova carreira,
vivido no exterior. Afinal, é bastante tempo, eu sei!
E, assim como em nossa vida pessoal, uma empresa
que atinge esta marca acumula uma série de experiências
que compõem sua história.
Presente no mercado nacional desde 1992, a RCI se
orgulha em comemorar 25 anos e dizer que sua história se
mistura e se integra com a das férias compartilhadas no
Brasil. Foi nesta década que, com a afiliação de empreendimentos hoteleiros nas várias regiões do País, o segmento
passou a ganhar relevância dentro da importante indústria
do turismo, que movimenta outros mais de 50 setores
econômicos.
Quando desembarcamos no
Brasil, sabíamos do potencial turístico
que o vasto mercado local apresentava.
Sabíamos, também, que seriam muitos
os desafios que teríamos pela frente. E
nada disso foi capaz de frear nossas
intenções. Pelo contrário! O excelente
trabalho realizado pela equipe resultou
na afiliação dos primeiros empreendimentos. Desse modo, o time de
colaboradores RCI continuou crescendo, identificando novas oportunidades,
estreitando relacionamentos e difundindo, de forma dedicada e competente, as
peculiaridades do setor a todos os envolvidos.
É fato: a propriedade compartilhada se aperfeiçoa
cada vez mais no mercado nacional. E, assim como o
mercado, a RCI também evolui, confirmando que, além da
visão para empreender e desenvolver um novo segmento é
preciso investir constantemente em capacitação e na
criação de novos serviços (inovar) e ter foco para manter a
“engrenagem” em funcionamento para superar os
momentos de adversidade (resiliência). E quando falamos
em cultura de inovação, destacamos, ainda, os incentivos
diretos aos principais eventos da Indústria, além da organização do Top Seller Event, que reúne os principais vendedores do setor. A entrega de reconhecimentos aos empreendimentos e colaboradores que se destacam, são práticas
constantes que contribuem para a valorização e manutenção do comprometimento da RCI com a Indústria.

Desde que chegamos ao Brasil, além de acompanhar de perto das mudanças do setor, trabalhamos para
contribuir com a consolidação deste novo modelo de
negócio. Trabalhamos com rigor, atentos às oportunidades
e fazendo, todos os dias, nossa lição de casa, integrando
todos os recursos disponíveis. Neste ambiente, não
podemos deixar de falar da tecnologia: é ela que permite,
online, reunir informações completas das nossas mais de
quatro mil empreendimentos afiliadas em quase 100 países,
dando autonomia ao viajante de forma nunca antes
experimentada.
Mais uma vez, ao lado do setor, a RCI colhe frutos do
esforço empreendido ao longo destes 25 anos. Somente
em 2016, enquanto algumas organizações reviram suas
estratégias e cancelaram projetos, a RCI Brasil manteve seus
planos e comemorou o crescimento de
12%, somando 20 novos empreendimentos afiliados no País, o que permite
manter a expectativa de crescimento na
casa de dois dígitos também em 2017.
No entanto, movidos pelo
desafio do “mais e melhor”, sabemos
que ainda há muito a ser feito.
Queremos consolidar a indústria
propriedade compartilhada uma opção
de férias desejada pelos brasileiros,
independente do destino, do estilo, da
ocasião e do recurso financeiro
disponível.
Sabemos que para atingir este
objetivo e garantir que a indústria continue crescendo, é
preciso superar desafios, inclusive no âmbito legal: se
aprovado, o anteprojeto de Lei sobre multipropriedades,
que está em tramitação no Congresso Nacional, será
acrescido à Lei Federal 4.591/64 (a Lei das Incorporações),
que regula todo o setor da multipropriedade, oferecendo
ainda mais segurança jurídica para a indústria da propriedade compartilhada.
Conhecer profundamente o mercado, as preferências dos viajantes, os benefícios para quem oferece e quem
usufrui da propriedade compartilhada e saber usar todos
os recursos disponíveis para que estes fatores sejam
condicionantes na oferta e tomada de decisão, garantindo
que as viagens se confirmem experiências de sucesso. Essa é
nossa premissa para garantir experiências de sucesso que,
para nós, é o futuro para os próximos 25 anos.

25
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Novo projeto une multipropriedade
imobiliária e parque aquático
Grupo J Andrade, proprietário do parque aquático
Thermas Water Park, em São Pedro/SP, lança projeto de
multipropriedade em parceria com WAM Brasil.
A Estância Turística de São
Pedro/SP, a cerca de 120 km de
Campinas e 200 km de São Paulo,
possui atrações variadas que agradam
todos os perfis de turistas. Para aquele
que gosta de natureza e turismo de
aventura, há atividades de rapel, asa
delta, passeios de jipes e trilhas
ecológicas. Para quem prefere
descanso, a cidade oferece tranquilidade e vários hotéis e pousadas. Para
quem procura diversão e segurança, o

melhor local é o Thermas Water Park.
O desenvolvimento do turismo
da região levou vários empreendedores a investirem na cidade, como é o
caso do Grupo J. Andrade, proprietários do parque Thermas Water Park,
que também será o primeiro na região
a investir em multipropriedade.
Para desenvolver esse projeto,
o Grupo J. Andrade tem como
parceiros os líderes do mercado de
multipropriedade no país, a WAM

Brasil, como comercializadora e
também incorporadora, a ABL Prime,
em gerenciamento de projetos, e a
WPA, na administração de carteira e
pós-vendas.
Com lançamento e início da
comercialização previstos para
outubro 2017, o empreendimento
terá investimento de RS 400 milhões,
415 unidades habitacionais, com
10.375 cotas para serem comercializadas.

Modelo mixed-use:
parque e resort

ampliar o raio de atuação do Thermas
Water Park e trazer ganhos de sinergia
em seus negócios”.
Segundo ela, o projeto irá
impactar positivamente a população
local, com geração de empregos e
novas oportunidades de desenvolvimento e aumento de renda para o
trabalhador local. “E oportunidades
surgirão para as pequenas e médias
empresas, tendo em vista o efeito
multiplicador gerado pelo turismo de
lazer”.

ABL Prime são as únicas empresas no
Brasil que, trabalhando em conjunto,
conseguem obter sinergias e ganhos
de escala suficientemente elevados,
considerando o volume de venda de
seus negócios”, explica João Andrade.
“O que gera vantagem competitiva
tanto em termos de custo e qualidade
no atendimento ao cliente, como
também em termos de integração
entre os diversos empreendimentos
por meio do Club Cia”.

A sócia-diretora do Grupo J.
Andrade, Sílvia Andrade, explica que
investimento em produtos imobiliários
com foco em multipropriedade está
em linha com a estratégia macro do
Grupo J. Andrade, de não apenas
diversificar os investimentos, mas
também garantir sinergia entre os
mesmos considerando o modelo
mixed-use de lazer. ''De modo que
uma unidade de negócio possa trazer
benefícios tangíveis e intangíveis para
outras no médio e longo prazo''.
“Em termos específicos, o
investimento em multipropriedade irá
impulsionar o fluxo de turista do
Thermas Water Park por possibilitar
que o turista possa se hospedar no
mesmo”, afirma a empresária. “E por
permitir o intercâmbio por parte dos
proprietários das frações por meio do
clube de férias, Club Cia. Isso irá

Atrações aquáticas e secas
Parceria estratégica
O sócio-diretor do Grupo J.
Andrade, João Andrade, conta que a
parceria com a WAM Brasil, WPA e
ABL Prime é estratégica, pelas empresas serem pioneiras no Brasil no
mercado de fracionado e excelência e
profissionalismo no tocante à prestação do serviço ao cliente final.
“Hoje a WAM Brasil, a WPA e a

O parque aquático é umas das
principais atrações turísticas de São
Pedro, pois une diversão para a família
e esportes radicais, contando com
atrações aquáticas (piscinas com água
quente e fria) e secas.
As principais atrações do
parque são as piscinas com águas
quentes, vários tipos de toboáguas e a
maior piscina de ondas do Estado de
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São Paulo – tematizada com o tema de
Pirata. Além disso, o parque conta com
exposições temáticas – como a dos
Insetos Gigantes, Funtos do Mar e
Dinossauros – e uma mini-fazenda,
que proporciona aos turistas a
oportunidade de estar em contato
com o mundo rural.

Parque cresce 40% ao ano
Desde 1990, os empresários
João Andrade e Sílvia Andrade,
fundadores do Grupo J Andrade e o
Thermas Water Park, investem em
turismo, lazer e produtos imobiliários
na cidade de São Pedro.
Silvia conta que desde 2012 o
parque aquático tem uma média de
crescimento anual de aproximadamente 40%. “"Os investimentos na
revitalização das estruturas físicas, na
modernização das atratividades do
parque aquático e na gestão - em
termos de pessoas e processos - se

deram de forma mais acentuada a
partir de 2012, o que explica o
crescimento médio anual desde
então’’, diz a empresária. ''E o ritmo de
investimento irá se manter para os
próximos anos para responder às
necessidades do parque e dos demais
negócios envolvidos''.
De acordo com Sílvia, o
município de São Pedro trata-se de
uma região estratégica para investimentos em turismo, pois está próxima
de grandes centros urbanos, como
Campinas e São Paulo, e também
perto de outras cidades turísticas,
como Águas de São Pedro, Brotas e
Santa Maria.
A empresária lista outras
características turísticas da cidade.
ideiais para empreendedores que
queiram investir: “apelo turístico
voltado para a natureza e turismo de
lazer, infraestrutura, rede hoteleira
para lazer e eventos, e potencial de
crescimento”.

,

Imagens do parque aquático
Thermas Water Park, em São Pedro/SP
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Conquistando o mercado de

tiempo compartido

Consultoria em tempo compartilhado Live Better Brasil e Rede Plaza firmam parceria com empreendedores argentinos para comercialização e administração hoteleira de
empreendimento de multipropriedade em Bariloche, na Argentina.
A famosa cidade de San
Puerto Huapi Plaza - Bariloche, Argentina
Carlos de Bariloche, na Argentina,
localizada junto a Cordilheira dos
Andes, na fronteira com o Chile, é
um dos destinos turísticos mais
famosos do mundo, principalmente
no inverno, em que o local é
propicio para a pratica de esportes
de neve, como esqui e snowboard.
Nesse cenário, empresários
argentinos, com investimentos no
Brasil e Argentina, principalmente
na área de saúde, lançam o
empreendimento de multipropriedade Puerto Huapi Plaza, e a
comercialização, pós-vendas e
administração hoteleira será
tupiniquim, da Live Better Brasil e
Rede Plaza, respectivamente, e a
intercambiadora de férias será a Inteval International.
comercialização que fale espanhol e português fluenteO sócio-diretor da Live Better, Sidney Machado,
mente. ''Estimamos que 50% da equipe de captadores e
conta que parceria com os empreendedores argentinos
consultores será formada por argentinos e 50% por
surgiu de mediação e networking no segmento hoteleiro.
brasileiros''.
''Eu e o Roberto Rotter (diretor executivo da Rede Plaza)
Machado conta que na baixa temporada (no verão)
fomos indicados para esses grupo de empresários''.
o projeto terá uma sala de vendas fixa em Bariloche, já que
Por ser um destino conhecido mundialmente,
mesmo no verão há muitos visitantes que procuram a
Machado revela que o público target será todos turistas que
região em busca de tranquilidade, natureza e esportes
visitarem Bariloche. Por conta disso, segundo o diretor da
radicais, mas com uma equipe reduzida, e parte da equipe
Live Better, é fundamental que tenha uma equipe para a
será enviada para trabalhar em uma sala em Buenos Aires.

Características

O empreendimento Puerto Huapi Plaza estará localizado em um ponto estratégico de
Bariloche, na esquina da rua Libre, caminho principal das mais visitadas atrações turísticas
da cidade: Cerro Catedral, Circuito Chico, o Hotel Llao Llao, Cerro Campanario, Lago
Gutierrez.
Serão 98 apartamentos, todos com vistas panorâmicas do Lago Nahuel Huapi, San
Pedro Península e Ilhas e Cerro Otto. ''O que faz a vida dentro e fora serem belos cartões
postais de todas as janelas'', afirma Machado.
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Conheça o mercado de Timeshare na Argentina
O ''tiempo compartido'' na Argentina não tem uma boa imagem.
Na realidade, a imagem é péssima. ''Eles vivenciaram por anos empresas
que venderam muito em toda região turística, além da própria capital,
mas nunca entregando o prometido'', conta Machado.
''O argentino tem aversão ao nome "Tiempo Compartido", porque
ele já imagina a impossibilidade de uso'', diz Machado. ''Uma das maiores
reclamações é a falta de disponibilidade, tanto no empreendimento base,
como por parte da intercambiadora''.
De acordo com ele, por conta desses problemas, os empresários
estavam procurando uma consultoria que acreditasse no mercado e que
já tivesse um know how em mercados mais restritos. ''Conversaram com
diversas consultorias no Mercosul e Brasil, mas acreditaram que a Live
Better se encaixava melhor dentro das suas perspectivas de negócios''.

Sidney Machado, sócio-diretor da Live Better Brazil

12

ESPECIAL

Clientes em primeiro lugar
A W Palmerston Holding lança a empresa WPA Gestão Inovadora
para cuidar e gerir o pós-vendas, relacionamento com clientes,
gestão da carteira, jurídico, nanceiro e marketing de relacionamento
para negócios de multipropriedade, clube de férias e loteamento.

Há alguns anos a palavra do mercado de multipropriedade era vender. Projetos bem-sucedidos eram os que
vendiam mais. O amadurecimento do setor levou as
empresas para outra direção. As vendas não foram
esquecidas! Mas a preocupação maior é gerir a carteira de
recebíveis e ter um bom relacionamento com os clientes, já
que os mesmos estarão com essas empresas por anos.
Empresas que se preocuparam com isso desde o
início da explosão das cotas imobiliárias no Brasil saíram na
frente. E hoje tem expertise e equipe para poderem
também prestar serviço para outras empresas.
A W Palmerston Holding, uma das pioneiras do
negócio multipropriedade, tem uma gestão bem-sucedida
no pós-vendas e recentemente lançou a empresa WPA
Gestão Inovadora, na qual pretende exportar essa expertise
para outras empresas do mercado.

O diretor executivo da W Palmerston, Ênio Almeida,
diz que a empresa pretende profissionalizar mais o mercado
com a WPA. ’’É importante que todos ganhem. Se um
negócio não der certo respinga nos outros'', afirma. ''Nós
temos um negócio e estamos aplicando para nossos
parceiros as mesmas soluções e estratégias que são um
sucesso conosco''.
Para o presidente da W Palmerston Holding, Waldo
Palmerston, a WPA surge diante de uma necessidade do
mercado que busca se profissionalizar e ofertar as experiências que a Holding tem com mais de cinco décadas de
existência, ''que transforma os serviços prestados não
apenas para os empreendimentos dentro do grupo,
levando também profissionalismo e uma gestão inovadora
para todos os empreendimentos de todos os clientes que a
empresa faz a gestão e também para o mercado''.

Diretoria WPA

Waldo Palmerston,
presidente da W Palmerston Holding

Frederico Palmerston, sócio-diretor
da WPA e W Palmerston Holding

Alexandre Palmerston, sócio-diretor
da WPA e W Palmerston Holding
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Serviços

da

De acordo com Ênio Almeida, a WPA oferece a
solução completa para uma gestão de sucesso com o
relacionamento com o cliente, contando com cinco
módulos de serviços: Cobrança, Administrativo, Financeiro,
Back Office e SAC. ''A WPA Gestão Inovadora é a certeza de
que os negócios de multipropriedade de nossos clientes
estão no lugar certo, através de uma gestão especializada
com foco
‘’ no negócio do investidor'', afirma .
‘’Essa é a oportunidade de relacionamento com
nossos clientes, de mostrar que está em boas mãos e fez o
melhor negócio de sua vida. Trazendo tranquilidade ao
mostrar o andamento das obras, no cuidado que temos ao
enviar uma cobrança personalizada e fazendo com que
cada etapa em que ele passe dentro da WPA seja uma
experiência de cuidado e carinho, se sinta seguro'', diz
Waldo Palmerston.

Conheça a experiência de sucesso no pós-vendas da WPA

Ênio Almeida, CEO da W Palmerston

O diretor executivo da W Palmerston explica que a
expertise em pós-vendas da WPA vem do pioneirismo da
empresa no mercado de cotas imobiliárias e por ser
responsável pela gestão de carteiras dos empreendimentos
comercializados pala WAM Brasil, que detém 57% do
Market Share do setor de multipropriedade.
''A WPA é a empresa que cuida de todos os detalhes
ligados às cotas imobiliárias comercializadas nos empreendimentos em que a WAM Brasil é responsável'', explica Ênio
Almeida. ''Cuidando e gerindo com excelência, a empresa
tem como objetivo deixar o cliente tranquilo, por dentro de
todos os detalhes e pronto para aproveitar da melhor
maneira a sua casa de férias''.
De acordo com Ênio Almeida, por essa parceria com
a WAM Brasil, a WPA nasce grande, com uma carteira de
mais de 15 mil clientes, mais de 10 empreendimentos
administrados no sistema de cotas imobiliárias, 8300
unidades hoteleiras vendidas e mais de 100 mil frações
comercializadas.
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ESPECIAL
Pós-vendas: passo a passo

Jurídico age preventivamente

O diretor executivo explica que o trabalho da WPA
começa após o pagamento da entrada da venda da cota,
depois há várias parcelas, com até 84 vezes. ''Ali começa o
relacionamento com o cliente'', afirma.
Segundo ele, há três coisas essenciais para o pósvendas ser bem-sucedido:
Pessoas – ''Tivemos um reconhecimento recente,
conquistamos o Great Place to Work, como 8º melhor
empresa para se trabalhar no Centro – Oeste'', comemora
Ênio Almeida. ''Nossos próprios colaboradores que nos
premiam, eles que preenchem a pesquisa''.
Processos – ''Nós temos a Certificação ISO 9001, que
é uma norma de sistema de gestão de qualidade, que
reconhece a capacidade de fornecer produtos e serviços
que atendem às necessidades dos clientes''.
Tecnologia – ''Usamos PABX, CRM Oracle, ERP
Sienge, temos aplicativos para smartphone dos clientes, em
que podem acompanhar obras, processos e ter segunda
via dos boletos, temos o portal do cliente, e usamos vários
canais de comunicação – Whatsapp, e-mail, telemarketing,
redes sociais e até o Reclame Aqui''.
Porém, o diretor executivo da W Palmerston salienta
que dentre esses três pilares do pós-vendas, o mais importante é a equipe. ''Pessoas qualificadas para fazer o atendimento'', diz. ''Pode ter o melhor software e infraestrutura,
nada adianta se não tiver equipe capacitada''.

Segundo Ênio Almeida, o departamento jurídico da
WPA trabalha de forma preventiva e não contesiosa. ''A
gente trabalha preventivamente, por e-mail, telefone''. Ele
conta que os boletos de pagamentos enviados aos clientes
são personalizados, contendo um informativo com
andamento das obras e informações, dicas e sugestões de
férias. ''Isso faz com que a cobrança reduza''.
Ele explica que a WPA trabalha para que sempre
haja renegociação até a quarta parcela de inadimplência.
'Nós fazemos todos os esforços para manter o cliente'', diz
Ênio Almeida. ''Após quatro meses de inadimplência, há o
distrato e a cota volta para ser revendida pela WAM Brasil''.

Veja os indicadores
+10 73% 18mil

MILHÕES

RETENÇÃO nos
Recebimento de últimos meses
carteira mensal

Cotas ativas

Holding investe em várias áreas de negócio
A W Palmerston Holding é uma empresa que atua
em várias áreas de negócios, possuindo participações na
comercializadora de cotas imobiliárias WAM Brasil e no
Grupo Prive, de Caldas Novas/GO.
A empresa atua nos setores de multipropriedade,
juntamente com a WAM, possui 57% de Market Share, nas
cidades de Caldas Novas/GO, Olímpia/SP, Porto
Seguro/BA, Gramado/RS, Domingos Martins/ES e
Florianópolis/SC; hotelaria e parques aquáticos, com o
Grupo Prive; urbanismo e loteamento; mineração de água
termal, em Caldas Novas e Olímpia; e incorporação
imobiliária.
Ênio Almeida aponta uma grande vantagem
competitiva pela W Palmerston atuar em vários setores da

economia, a pulverização de riscos. Ele explica que isso quer
dizer que as vezes há negócios que não estão em uma fase
de crescimento, enquanto outros estão em expansão.
''Assim, a Holding sempre tem investimentos seguros''.
Atualmente, de acordo com Ênio Almeida, o
negócio de multipropriedade é que está em melhor fase e é
a área em que a W Palmerston tem mais investimentos.
''Em relação as outras áreas, a Holding está esperando os rumos da economia do Brasil para novos investimentos'', conta o diretor executivo .
A estimativa do diretor executivo é que para este ano
a Holding faça lançamentos com investimentos de R$ 600 a
R$ 700 milhões.

Tempo Compartilhado é mais que negócios,
vendas, indicadores e VGV.
São experiências e sonhos realizados!

Aguarde o lançamento
que mudará sua percepção
sobre férias e visão do cliente!

16

MERCADO

Nova empresa oferece solução completa para multipropriedade
Investidores do empreendimento fracionado Resort do Lago, em Caldas Novas/GO, lançam empresa para negócios em multipropriedade

Marcelo Torquato e Fabrício Marques, sócios da Incorpore

Aproveitando os anos de experiência em frações
imobiliárias adquiridos com o sucesso de vendas e pósvendas do empreendimento Resort do Lago, os empresários Fabrício Marques e Marcelo Torquato lançam a empresa
Incorpore Soluções, que atuará em todas as fases de um
projeto de multipropriedade: investimento, incorporação,
assessoria jurídica, comercialização, marketing, pós-vendas,
relacionamento com clientes, administração de carteiras,
gestão imobiliária e gestão hoteleira.
Empresário do ramo de shopping centers e
construção civil, com a construtora Enghab, que desenvolve edifício horizontais e verticais, hotéis e shoppings,
Fabrício Marques teve o primeiro investimento em multipropriedade com o Resort do Lago. Esse ano o empresário
também entrou como sócio investidor de outro empreendimento fracionado em Caldas Novas, o Laguna Resort
Residence.
O outro sócio da Incorpore, o empresário Marcelo
Torquato, é proprietário da famosa marca de roupas Pitt Bull
Jeans, e também teve o seu primeiro investimento em

Cantor Leonardo, parceiro comercial da Incorpore

frações imobiliárias com o Resort do Lago.
Os dois empresários contam com uma parceria
comercial de sucesso com o cantor sertanejo Leonardo em
vários negócios.
A expansão do mercado e a necessidade de ter boas
gestões na comercialização, pós-vendas e administração da
carteira levaram Marques e Torquato a lançarem a
Incorpore, que hoje já conta com os dois projetos de Caldas
Novas, Resort do Lago e Laguna, em seu portfólio e muitos
interesses de outros empresários do setor de hotelaria,
construção civil e imobiliário em serem parceiros da
empresa.
Além dos dois empresários a Incorpore conta com
uma equipe especializada em cada área de atuação da
empresa: o gestor do pós-vendas, administração de carteira
e relacionamento com cliente é Henrique Marques; o
gestor do Resort do Lago é Antônio Ires; o gestor do Laguna
é Wilson Andrade; e Juliano Pires é responsável pela área
comercial da empresa.

Case de Sucesso

Obras do Resort do Lago

O empreendimento Resort do Lago é um grande
case de sucesso no mercado de multipropriedades
desde o seu lançamento, no segundo semestre de
2014, na parte de captação, vendas e pós-vendas. O
empreendimento de 621 apartamentos será entregue
em três etapas, com a primeira em dezembro de 2017 e
conta com 37% de suas frações já vendidas.
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Serviços da empresa
De acordo com os empresários, a Incorpore trabalhará com módulos; os parceiros da Incorpore podem escolher todos os serviços que a empresa possui ou apenas
alguns.
Assim, a Incorpore pode atuar desde a formatação
do projeto, assessoria jurídica, planejamento de marketing,
construção e gestão hoteleira e condominial.
A empresa poderá prestar o serviço de consultoria
ou comercializadora, ou seja, terá um prazo determinado
em contrato para formar e treinar a equipe. Após o término
do contrato, se for da vontade do empreendedor, a consul-

toria poderá continuar assessorando a operação de vendas
do projeto.
A Incorpore também pode atuar apenas com o
departamento de pós-vendas, assim, o projeto tem uma
outra comercializadora parceira e terceirizará toda a parte
de gestão imobiliária, administração de carteira e relacionamento com cliente para a Incorpore.
Para empreendedores que procuram parceiros para
investir em projetos a Incorpore também terá essa opção,
nesse caso, a empresa será sócia do empreendimento.

O desafio do Laguna
Recentemente, o empresário Fabrício Marques
entrou como sócio investidor do empreendimento Laguna,
e a Incorpore passou a ser responsável pela gestão comercial e pós-vendas do projeto.
O Laguna enfrentou vários desafios durante os anos
que esteve em comercialização, com mudanças de
investidores e comercializadoras. Nessa nova fase do
projeto Marques informa que houve um aporte financeiro
para iniciar as obras e investimentos na estrutura da sala de
vendas, comercial e marketing.
O empreendimento Laguna terá 440 apartamentos

e 22 bangalôs, resultando em mais de 11.050 frações, com
26% dessas já comercializadas. O Valor Geral de Vendas
será de aproximadamente R$ 410 milhões e o investimento
de cerca de R$ 80 milhões. ''Serão mais de R$ 200 milhões
em investimentos para o Resort do Lago e o Laguna'', conta
Marques.
A equipe de captação e vendas do Laguna também
é totalmente nova, recomeçando do zero. ''Apesar desses
desafios, todas as metas dos primeiros meses de operação
foram alcançadas'', comemora o investidor.
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Grupo Golden Dolphin inova na gestão hoteleira
Empresa administra 4.812 leitos, em Caldas Novas/GO,
no modelo de arrendamento
Tradicionalmente, o modelo mais comum em gestão
ou exploração hoteleira em empreendimentos de concepção imobiliária organizados em condomínios (flat-hotéis ou
condo-hotéis), é o formato de pool de locação.
Neste tipo de formato o investidor proprietário do
apartamento assina termo de adesão à um contrato de SCP
(Sociedade em Conta de Participação), instituído pela
administradora do empreendimento, para que possa
explorar comercialmente as unidades através de vendas de
diárias. A rentabilidade para o investidor pode ser boa ou
ruim, dependendo da ocupação média do hotel.
No modelo de gestão com pool, os riscos quase
sempre são do investidor, pois se em algum mês a ocupação do hotel não for a esperada, o investidor poderá ser
obrigado a fazer aportes financeiros para cobrir os custos de
manutenção do empreendimento.

Modelo do Grupo GD
Outro modelo de gestão hoteleira, ainda pouco
utilizado no Brasil, é o contrato de arrendamento, em que a
administradora aluga o apartamento do investidor e
assume todos os riscos do negócio.
O Grupo Golden Dolphin, que é responsável pela
gestão de três hotéis em Caldas Novas, Golden Dolphin
Grand Hotel, Golden Dolphin Express e Golden Dolphin
Supreme, adotou o modelo de arrendamento para

Golden Dolphin Express

administrar os empreendimentos da rede.
O diretor do Grupo Golden Dolphin e sócio-diretor
da VR4 Share, comercializadora de frações imobiliárias do
Grupo GD, Vanter Júnior, conta que com arrendamento
comercial, através de assinatura entre as partes de contrato,
o investidor não tem responsabilidade alguma com
pagamentos de taxa de condomínio, tributos e manutenção da unidade à administradora do Grupo Golden
Dolphin, que assume essas responsabilidades e paga
regularmente o valor ajustado no contrato ao investidor.
‘’A grande vantagem são as regras claras estipuladas
no contrato, onde cada parte sabe exatamente das
responsabilidades assumidas, inclusive no tocante à
valores’’, explica Vanter Júnior.
De acordo com o diretor do Grupo Golden Dolphin,
o modelo de arrendamento leva a um melhor relacionamento com os investidores, haja vista, não terem nenhum
risco na operação do negócio e também por não entrarem
em conflito e desgastes com a administradora, quanto a
prestação de contas.
‘’Exatamente pelo fato do contrato definir responsabilidades, nesse modelo a relação da administradora com os
proprietários é bastante tranquila e transparente’’, afirma
Vanter Júnior. ‘’O inverso de modelos tradicionais, que
envolvem inúmeras variáveis e fatores, principalmente
quanto a distribuição de valores’’.

Golden Dolphin Supreme
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Modelo pode ser aplicado em multipropriedade
O Grupo Golden Dolphin também comercializa no
modelo de multipropriedade imobiliária a segunda torre do
empreendimento Golden Dolphin Supreme, e em breve
também fará a gestão hoteleira e condominial do novo
empreendimento.
Apesar das diferenças (o proprietário de flats
hoteleiros adquire o apartamento para investimento e lazer,
e no modelo fracionado o foco é apenas lazer), por já

possuir expertise em gestão hoteleira e condominial, de
acordo com Vanter Junior, o modelo de arrendamento
poderia ser implantado em multipropriedade, por ser mais
transparente que o pool de locação.
''Acreditamos 100% nessa assertiva, melhor, temos
confiança plena que sim, exatamente por estabelecer
regras claras e transparência absoluta'', finaliza o diretor do
Grupo Golden Dolphin.

QUADRO COMPARATIVO
Modelo Pool de Locação

Modelo Arrendamento

Investidores aderem com o apartamento em sistema
associativo para que administradora comercialize as diárias

Administradora aluga apartamento dos investidores

Administradora distribui resultados aos investidores,
sejam positivos ou negativos

Resultado da operação hoteleira fica com administradora,
seja positivo ou negativo

Risco maior é do investidor

Administradora assume todos os riscos

Investidores podem ter que realizar aporte financeiro

Investidores jamais realizam aporte financeiro na operação hoteleira

Existe cobrança do investidor em relação aos resultados do pool

Investidor negocia o valor do contrato de arrendamento

Golden Dolphin Grand Hotel
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PARQUES

Hot Beach Olímpia:

novo parque traz inovações tecnológicas
A inauguração do parque aquático Hot Beach Olímpia em junho, além de
ser uma outra opção aos turistas que visitam Olímpia/SP, também apresenta
vários detalhes tecnológicos, que fazem o parque ser o mais moderno do Brasil.

Imagens do parque aquático Hot Beach, localizado em Olímpia

O novo parque do Grupo
Ferrasa, o Hot Beach Olímpia, é o
primeiro parque no país a usar controle
computadorizado da qualidade das
águas termais das piscinas, o que
garante condições ideais de uso do
cloro e temperatura, que em média fica
em 32ºC. Também o parque possui o
primeiro restaurante climatizado para
esse tipo de empreendimento, com ar
condicionado, para até 800 pessoas.
Mas a inovação tecnológica mais
significativa, e que causa uma impressão e nova experiência para os visitantes
do parque, é a pulseira inteligente, que
substitui os cartões de consumo,
amplamente utilizados em parques de
entretenimento do Brasil.
O diretor de operações, marketing, hospitalidade e entretenimento do
Grupo Ferrasa, Manoel Carlos, afirma
que essa inovação tecnológica será a
moeda dentro do parque. ''Todo
consumo será com a pulseira''. Ele
explica que a pulseira segue a tendência
do que deve ser um parque de entrete-

nimento, um local de autoatendimento
e agilidade.
Essa novidade, a pulseira
inteligente ou smartband, já utilizada
nos parques da Disney e foi usada nas
Olimpíadas 2016, no Rio de Janeiro, foi
trazida para Brasil pela Tríade Soluções
Inteligentes, empresa de tecnologia
especializada em soluções para parques
de entretenimento.

Manoel Carlos - diretor de operações,
marketing, hospitalidade e entretenimento do
Grupo Ferrasa - apresentando a smartband
durante evento de inauguração do parque.

Tela do aplicativo desenvolvido
pela Tríade Soluções.

Tecnologia indica nova experiência
O diretor da Tríade, Rodrigo Macedo, explica que a
pulseira traz agilidade ao atendimento, pois a confirmação
do pedido é rápida, com a necessidade da aproximação da
pulseira nos pontos de vendas, confiabilidade para o cliente
por ter um extrato eletrônico disponível no smartphone e
pagamento imediato sem qualquer burocracia e risco.
''O day use deverá baixar o aplicativo do parque,
registrar o ID da pulseira inteligente aproximando do
smartphone e incluir o seu cartão de crédito. Com isso, a
experiência no consumo de alimentos, bebidas e serviços
dentro do parque será de outra forma, podendo a qualquer
instante consultar o extrato financeiro, fazer recarga e
pagamento do saldo em aberto'', diz Macedo. ''Com isso, o
paradigma da colocação dos créditos no check in e
pagamento no check out é trocado por simples operações
realizada diretamente pelo day use de forma rápida e
confiável no seu smartphone''.
Outra vantagem apontada pelo diretor da Tríade é a
redução de custos para o parque. ''As operações de
recarga, pagamento e extrato, que em sua maioria são
realizadas com intervenção humana, são substituídas por
funções disponíveis no aplicativo do parque, baixado no
smartphone do day use, que gerencia diretamente as
informações das pulseiras''.
Para Macedo, as smartbands também indicam uma
maior transparência para os consumidores, pois os mesmos
poderão acompanhar suas compras pelo smartphone ''Essa
experiência é enriquecedora, buscando o conceito da
liberdade e ao mesmo tempo da segurança para o visitante'', diz o diretor da Tríade. ''A pulseira inteligente atrelada ao
app é mais uma das inovações que a Tríade lança no
mercado de forma a melhorar ainda mais o tempo de
diversão do day use nos parques brasileiros''.

Parque fará parte
de um complexo turístico
O Hot Beach Olímpia formará junto a outros dois
empreendimentos do Grupo Ferrasa em construção um
grande complexo turístico. O condo-hotel Hot Beach
Resorts e o empreendimento de multipropriedade Hot
Beach Suítes. O condo-hotel já está em fase de finalização e
será inaugurado em breve.
O fracionado Hot Beach Suítes, comercializado pela
UP! Consultoria, já teve mais de 65% de suas frações
vendidas e a previsão é finalizar a comercialização até
março 2018. Com a inauguração do parque aquático, o
Hot Beach Suítes ganha mais uma sala de vendas dentro do
parque, em frente a uma das principais atrações, a praia
com ondas. As outras duas são no centro de Olímpia e no
hotel Thermas Park Resort & Spa, também de propriedade
do Grupo Ferrasa.
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GESTÃO DE MULTIPROPRIEDADE:
conheça o case do Encontro das Águas
Gestão hoteleira e condominial do Encontro das Águas (EDA), deixa proprietários satisfeitos.

Equipe de recreação do Encontro das Águas

Entregar o que foi prometido e fazer o cliente feliz.
Na teoria muito simples, mas na prática um bicho de sete
cabeças para qualquer tipo de negócio. Ainda mais se
tratando de negócios de multipropriedade, em que cada
empreendimento tem mil ou até mais proprietários.
O Grupo RMEX enfrenta o desafio de deixar os
multiproprietários do Encontro das Águas Thermas Resort,
em Caldas Novas/GO, o maior empreendimento de
multipropriedade em operação no Brasil, satisfeitos.
''Estamos aprendendo com a prática, pois não há nada
sobre gestão de empreendimentos desse tipo no Brasil'',
afirma o CEO do Grupo RMEX, Sérgio Falquer.
Para administrar o empreendimento o Grupo RMEX
desenvolveu uma empresa especializada em gestão
hoteleira e condominial, Seven Gestão Empresarial, em
março 2017. Contando com 80 funcionários, a administradora conseguiu implantar algumas mudanças e vem
colhendo os frutos de uma boa administração e relacionamento com clientes.
''Não há como administrar um empreendimento de
multipropriedade apenas como hotel nem apenas condomínio. É um misto dos dois'', atesta Falquer. ''E há como
gerar receitas, com a administração e a comercialização de
hospedagem''.
O sócio-diretor do Grupo RMEX, Ricardo Assunção,
recorda que o início das operações do Encontro das Águas,
há um ano, foi muito difícil, principalmente o relacionamento com os proprietários, com muitas reclamações. Ele conta
que a primeira assembleia de proprietários do empreendimento foi realizada no Ginásio de Esportes de Caldas Novas.

''O EDA é uma cidade, são 384 apartamento, 5.700 cotas,
mais de 5.000 proprietários, precisávamos de um local
enorme, caso todos os proprietários comparecessem'',
afirma Ricardo Assunção.

Melhorias geram satisfação
Sérgio Falquer pontua algumas melhorias que a
nova gestão conseguiu implantar, com a autorização dos
multiproprietários: equipe de recreação e música ao vivo,
brinquedo pula-pula, ar condicionado na recepção.
''Quando o EDA foi entregue, os proprietários não
quiseram colocar recreação e música ao vivo, pois isso
implicaria em aumento de taxa de condomínio'', diz
Falquer. ''Mas recreação faz muita diferença em um
empreendimento de lazer, conseguimos colocar pessoas
para fazer a recreação para os visitantes, a taxa de condomínio sofreu um acréscimo pequeno e a felicidade dos
proprietários foi enorme''.
Outra grande diferença na gestão, de acordo com
Ricardo Assunção, e a aproximação com os proprietários,
com o gerente do EDA sempre a disposição dos mesmos,
para conversar e receber críticas e sugestões.
Apesar do pouco tempo que a Seven está em
operação, Assunção aponta alguns indicadores que
melhoraram: diminuição considerável de cancelamentos e
retornos para revenda das cotas do EDA, aumento de
vendas de frações do EDA ou do Toulon Park Resort (outro
projeto fracionado do Grupo RMEX) para proprietários e
pessoas indicadas pelos mesmos; redução da inadimplência de parcelas da venda do EDA e taxa de condomínio.
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