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WAM Brasil é destaque no Brazil GRI 2017
Complexo Mabu – hotel, parque e fractional
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Cana Brava Vip Club
Vacation Club do Cana Brava All Inclusive Resort, de Ilhéus/BA, está
há dez anos levando diversão aos associados e negócios para o resort
Inﬂuência na ocupação média da hotelaria
Uso do sistema All Inclusive para timeshare
Centro de Capacitação para consultores
Desenvolvimento de software próprio
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EDITORIAL
Última edição de 2017 da Revista Turismo Compartilhado! Um
ano muito especial para nós e para o mercado! A maior novidade nessa
edição é o tamanho da revista: 28 páginas. Crescemos no tamanho e
qualidade. Sempre trazendo o que é mais relevante no mercado!
A reportagem de capa leva os leitores a descobrir o Wyndham
Club Brasil, a maior empresa de propriedade compartilhada no mundo,
que está há dois anos no país, com um modelo de negócio muito interessante: totalmente focado no timeshare, sem ser consultoria ou comercializadora.
Aproveitando o mês de novembro, que acontece o Top Seller
Event, o principal evento de premiação para prossionais do mercado,
organizado pela RCI Brasil, algumas empresas apresentam como
mantém seus colaboradores motivados e com senso de pertencimento.
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REPORTAGEM

Resort, Parque e Multipropriedade
Rede Mabu terá um grande complexo turístico

O empreendimento fracionado My Mabu e o parque aquático Blue Park
se juntarão ao Mabu Thermas Grande Resort para formar um complexo.
A tradicional Rede Mabu Hotéis & Resorts, com
44 anos, conta hoje com quatro empreendimentos:
Mabu Thermas Grand Resort e Mabu Interludium
Iguassu Convention, em Foz do Iguaçu/PR; Mabu
Curitiba Business e Mabu Curitiba Express, em
Curitiba/PR; e segue acompanhando as tendências
do mercado e consumidores para investir em novos
modelos de negócios, como o parque aquático Blue
Park e o empreendimento fractional My Mabu.
O diretor executivo da Rede Mabu, Wellington
Estruquel, comemora os resultados de ambos
produtos. As obras do Blue Park iniciaram em agosto

desse ano, com previsão de inauguração da primeira
fase no verão 2018/2019, e a construção da segunda fase deve iniciar em 2020.
Wellington Estruquel destaca que o My Mabu,
com dois anos de comercialização, já obteve R$ 180
millhões em vendas, representando quase 50% das
6.000 frações colocadas à venda desde o início do
projeto. Atualmente, o Rede Mabu conta com mais de
100 colaboradores dedicados apenas ao My Mabu,
divididos em duas salas de vendas (uma no Mabu
Thermas Grand Resort, em Foz do Iguaçu; e outra em
Curitiba, no Shopping Pátio Batel).
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REPORTAGEM
Planos para 2018
‘’Em 2018, com o produto My Mabu e o próprio
sistema de vendas fracionado cada vez mais conhecidos, com o aumento da exposição em mídia, abrangendo mais mercados, esperamos superar R$ 200
milhões em vendas’’, arma o diretor da Rede Mabu.
Segundo ele, a multipropriedade não é
comercializada como um produto único, pois o My
Mabu e o Blue Park estão localizados no extenso
complexo de mais de 300 mil m² do Mabu Thermas
Grand Resort.
‘’O empreendimento tem agregado outros
dois produtos, o Blue Park (parque aquático) e o
Mabu Thermas Grand Resort; já que uma das vantagens exclusivas do My Mabu é a possibilidade de
usufruir da estrutura completa do Mabu Thermas como os restaurantes e praia termal – e ter, a poucos
metros do apartamento, passe livre ao maior parque
aquático do Sul do Brasil, o Blue Park, durante as suas
semanas de hospedagem no My Mabu’’, diz
Wellington Estruquel.

Multipropriedade e timeshare
A Rede Mabu já investia em tempo compartilhado antes do lançamento do My Mabu, com o clube
de férias no sistema de timeshare Mabu Vacation
Club. De acordo com o diretor executivo da Rede
Mabu, o segmento de propriedade compartilhada
está em expansão no Brasil. ‘’O turismo cresceu 4,8%
em 2016, enquanto a indústria do tempo compartilhado comemora alta de 11% no mesmo período’’.
S e g u n d o We l l i n g t o n E s t r u q u e l , o M a b u
Vacation Club ainda continua operando e comercializando seus produtos, inclusive com clientes do
timeshare migrando para a multipropriedade.
‘’Atualmente, 10% da nossa carteira de clientes My
Mabu já foram clientes Mabu Vacation Club’’.
,.

Perspectiva do Blue Park - vista do brinquedo infantil

Complexo Mabu terá conforto,
requinte, diversão e adrenalina
O My Mabu tem a previsão de entrega em 2019
e terá 420 apartamentos, com 48 m² e 97 m², para 4,
6, 8 e até 10 pessoas. Os apartamentos têm valores
que variam de acordo com a metragem e período de
utilização. O custo de uma fração do apartamento
chega a ser 30% inferior se comparado à aquisição
de uma segunda residência.
Os apartamentos serão entregues já decorados – projetados pelos premiados arquitetos Jayme
Bernardo e Carlos Mauad - e oferecem aos usuários
toda a infraestrutura necessária para desfrutar as
férias com conforto e tranquilidade. O cliente dispõe
da manutenção do espaço, com serviços de hotelaria
e governança, o que garante que o apartamento
sempre estará pronto para as férias, sem preocupações com limpeza, segurança, mobília etc.
Já o Blue Park, o maior parque aquático do Sul
do País, tem 62 mil m² de área e está sob a maior fonte
de águas termais, cristalinas e correntes do planeta,
o Aquífero Guarani. Entre as principais atrações, está
uma praia de ondas termais de 11 mil m² de faixa de
areia e, com isso, Foz do Iguaçu passa a gurar entre
as três cidades com maiores praias termais do
mundo.
Entre as outras atrações do Blue Park estão o
Wizzard, onde incríveis quatro toboáguas interligados fazem os visitantes deslizarem em tapetes em alta
velocidade em um percurso de mais de 100 metros; o
Flat Line, um tobogã único com uma descida radical
de 17 metros e quase 70 metros de extensão. O
Aquaplay é um parque aquático exclusivo para as
crianças, com escorregadores e jatos d’água para
muitas brincadeiras. Para a segunda fase estão
previstos ainda Aqualoop e rio lento adulto e infantil,
entre outras atrações.

Perspectiva do My Mabu - Suíte Premium
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COMPARTILHE

WPA Gestão Inovadora
certificada pela qualidade dos serviços com clientes
Empresa especializada em pós-vendas e gestão de carteiras de clientes de multipropriedade recebe certicação ISO 9001:2015, que comprova o compromisso da organização com a
satisfação do cliente.

A WPA Gestão Inovadora, empresa da W
Palmerston Holding especializada em pós-vendas,
gestão de carteiras de recebíveis e relacionamento
com clientes para multipropriedade e clube de férias,
em que administra uma carteira de mais de 18 mil
clientes, recebeu recentemente a certicação ISO
9001:2015.
A ISO 9001:2015
comprova através de
auditorias realizadas por
um organismo certicador acreditado pelo
INMETRO que o Sistema
de Gestão de Qualidade (norma que comprova o
compromisso da organização com a satisfação do
cliente) está implantado e mantido. Segundo o
INMETRO, no Brasil há 13.525 empresas com essa
certicação, em Goiás apenas 170.
‘’Para a WPA Gestão, a certicação ISO

9001:2015 comprova o comprometimento com
clientes e parceiros’’, arma o CEO da W Palmerston,
Ênio Almeida ‘’Assegura que nossos serviços cumpram com os requisitos do cliente e com a legislação
aplicável, e que a organização busque continuamente a melhoria de seus
processos’’.
De acordo com Ênio
Almeida, apesar da
empresa ser pioneira e
destaque no mercado de
multipropriedade imobiliária, com a maior carteira
de clientes, continua
buscando inovações e melhorias. ‘’A certicação
permite que a organização seja uma concorrente
mais consistente no mercado, demonstrando
conformidade nos serviços prestados e melhor
desempenho operacional’’.

‘’A satisfação do cliente WPA é o foco principal do nosso negócio’’
Segundo Ênio Almeida, com a certicação ISO
9001:2015, a WPA passa a ser vista no mercado
como referência em termos de gestão estratégica,
tática e operacional. ‘’Hoje, a WPA atua com interação dos departamentos e gestão por processos de
cada um’’.
Porém, apesar desse reconhecimento, ele
enfatiza que o mais importante não são os processos
e estratégias, mas como isso chega ao cliente nal.
‘’O foco da WPA não é o produto, o elemento chave é
a satisfação dos nossos clientes. Todo o esforço é feito
pensando neles’’.

Para o CEO da W Palmerston, a receita do
sucesso da WPA está na credibilidade de mais de 50
anos de mercado da Holding e na equação: satisfação do cliente + delização = relacionamentos
duradouros + lucros.
‘’Por isso, essa certicação rearma o nosso
compromisso em ter uma empresa cada vez mais
transparente e trazendo valor para nosso cliente que
entra em contato com nossa central de relacionamento todos os dias, em busca de se relacionar com a
empresa, organizar situações administrativas,
nanceiras e também tirar dúvidas’’, naliza.
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WAM Brasil marca presença no Brazil GRI 2017
Empresa apresentou o modelo de negócio de multipropriedade imobiliária aos
players durante painel para tratar do assunto ‘’Investimentos no Setor Hoteleiro’’.
A WAM Brasil foi destaque na 8ª edição do
Brazil GRI, evento do GRI Club que reuniu 350 dos
principais players imobiliários para discutir os rumos
do mercado no país neste momento de perspectiva
de retomada.
O encontro, realizado em São Paulo/SP, nos
dias 9 e 10 de novembro, teve mais de 20 rodadas de
debate sobre os temas mais relevantes ao setor como
um todo e seus variados segmentos.
O mercado de multipropriedade imobiliária
também foi um dos destaques do evento, com a
proposta da realização de um encontro ‘’GRI
Multipropriedade’’, no primeiro semestre de 2018,
em local a ser denido. E também com a presença da
WAM Brasil, com o CFO da empresa, Edmar
Domingues, e o diretor de estratégias e novos
negócios, Danilo Samezima.

Modelo de negócio para hotelaria

com mais de 57% de Market Share’’, armou Danilo.
De acordo com o diretor da WAM Brasil, nos
próximos 45 dias a empresa fará lançamentos de
mais R$ 450 milhões em VGV. ‘’Temos estudado
todos os destinos turísticos consolidados do Brasil, e
nossa visão para os próximos cinco anos é continuar
crescendo acima de 17% ao ano”.
Para que este crescimento acelerado seja de
maneira sustentável, Danilo Samezima conta que a
WAM Brasil tem focado em governança e atendimento de excelência aos stakeholders diversos; sendo
auditada pela KPMG, empresa internacional de
auditoria independente, sendo pelo 3° ano seguido
re-certicada com a ISO 9001 e pelo 2° ano consecutivo indicada ao Prêmio Época Reclame Aqui.
O diretor da WAM Brasil também destacou a
participação da empresa na elaboração do Projeto
de Lei para Multipropriedade Imobiliária (PL
54/2017), que está em tramitação no Senado
Federal.

A WAM Brasil compartilhou experiências do
modelo de multipropriedade na sala que tratou dos
investimentos no setor hoteleiro, por meio de seu
diretor de Estratégias e Novos Negócios, Danilo
Samezima.
“Nos últimos anos temos investido em empreendimentos de multipropriedade em diversas regiões
do Brasil. Somente no ano de 2017 comercializamos
R$ 1,4 bilhão em VGV e conquistaremos mais 30 mil
famílias, o que nos consolida como líder de mercado

O GRI Club reúne os principais players imobiliários e de infraestrutura do planeta por meio de
uma plataforma diferenciada, que contribui para a
construção de relacionamentos privilegiados e
oportunidades reais de negócios. Os encontros do
GRI ocorrem num formato único, em que todos os
presentes participam de igual para igual, numa
mesma roda de discussão.

Danilo Samezima, da WAM Brasil

8ª edição do Brazil GRI

Sobre o GRI Club

COMPARTILHE

Sala de vendas Solar Pedra da Ilha
é inaugurada, em Penha/SC

Pablo Andress - Diretor Nacional de Operações WAM Brasil,
Vinicius Pereira - Sócio da W7 Brasil, Carolina Pajaro - Diretora
Regional WAM Brasil, André Ladeira - Sócio WAM Brasil, Osmar
Vailatti - Presidente do Grupo Pedra da Ilha, e Diego Vailatti- Diretor
Executivo do Grupo Pedra da Ilha

A WAM Brasil, a W7 Brasil e o Grupo Pedra da
Ilha inauguraram a sala de vendas onde será comercializado o empreendimento de multipropriedade Solar Pedra
da Ilha, em Penha/SC, no sábado, 11/11. A sala ca ao
lado da obra do empreendimento e conta com 32
trabalhadores em regime CLT e 90 parceiros (consultores e
captadores).
O empreendimento Solar Pedra da Ilha, que terá
105 apartamentos e 420 leitos, tem o seu principal
diferencial na localização. Em frente ao parque Beto
Carreiro World e a poucas quadras da Praia da Armação,
uma das praias mais visitadas de Penha.
Sobre Penha
A cidade de Penha/SC, a cerca de 35 km de
Balneário Camboriú, é um importante destino turísticos do
Brasil, por conta de suas praias e do famoso parque
temático Beto Carreiro World. O desenvolvimento do
turismo da cidade está ligado a fundação e crescimento do
parque, nas décadas de 1990 e 2000. Atualmente, a
cidade conta em torno de 40 pousadas e hotéis e dois mil
leitos.

Sala de vendas ao lado da obra do empreendimento
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PROFISSÃO

Sucesso em ﬁdelizar
colaboradores
Empresa mostra como trabalha para que prossionais de vendas de multipropriedade
tenham motivação, segurança e prazer em prestar serviço para a companhia.

Equipe Grupo GR

Prossionais que atuam em vendas no setor de
multipropriedade, os corretores de imóveis (liners e
closers), trabalham como Pessoas Jurídicas, ou seja, sem
vínculo empregatício, o que pode tornar a relação
empresa e colaborador menos segura para ambos.
O Grupo GR, um dos principais players de
multipropriedade do país, é bem-sucedido nessa
relação com os corretores de imóveis, conseguindo uma
delização à empresa. O Grupo possui dois projetos no
estado de São Paulo: Royal Star Thermas Resort, em
Olímpia e o Barretos Country Thermas Suítes, em
Barretos. Possui um empreendimento em Rio QuenteGO, o Serra Madre Residence. E outros três projetos em
Gramado-RS: Gramado Termas Resort, Gramado BV
Resort e Gramado Exclusive Resort. Além dos empreendimentos já entregues que foram vendidos no sistema
convencional pleno.
Ao todo, o Grupo GR possui aproximadamente
dois mil colaboradores, em vários departamentos,
construção civil, administrativo, jurídico, nanceiro, etc.
Desse número, cerca de 500 pessoas trabalham
diretamente no setor de multipropriedade (captação de

clientes, sala de vendas e pós-vendas).
‘’Nós acreditamos que o nosso principal e maior
patrimônio são nossos consultores. Eles são a força que
faz toda a engrenagem girar tendo o sucesso em
vendas’’, arma o diretor do Grupo GR, Pedro Rezende.
De acordo com Rodolfo Rezende, diretor do
Grupo GR, a relação com os prossionais de vendas é
totalmente diferente dos outros colaboradores, por eles
serem Pessoas Jurídicas. Ele explica que esse relacionamento deve ser de ‘’prestador de serviço x empresa’’ e
pautado na transparência. ‘’Trabalhamos com um bom
comissionamento, pagamento em dia e temos o dia
certo para entregarmos para os consultores os borderôs
com as comissões’’.
Rodolfo conta que após vericar suas comissões,
os corretores têm de quatro a cinco dias para ir ao
administrativo e tirar as dúvidas. ‘’Colocamos duas
pessoas full time, do administrativo e pós-vendas, para
sanar dúvidas a respeito de comissão, inadimplência,
cancelamento’’, diz o diretor do Grupo GR. ‘’Quando
eles apontam uma coisa que cou indevida, fazemos a
correção e pagamos a diferença’’.
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Ambiente agradável e
sem pressão dá segurança
Pedro Rezende aponta o ambiente de trabalho
agradável um fator para delizar o colaborador.
‘’Acreditamos que se nossos colaboradores estão felizes
com seu ambiente de trabalho não há porque procurar
outras empresas’’.
Para manter esse bom clima na sala de vendas,
Pedro diz que existe um limite para a pressão para atingir
as metas de vendas e a empresa sempre procura
conversar muito com os consultores, em vez de apenas
cobrar deles. Outro ponto importante mencionado pelo
diretor do Grupo GR é o corretor enxergar oportunidades de desenvolver a carreira. ‘’Temos vários exemplos
de prossionais que subiram degraus dentro da
hierarquia da sala de vendas’’.

Prêmios para motivar
‘’É preciso em nosso segmento que esses prossionais estejam sempre motivados, sempre dispostos a
alcançar metas individuais e quando isso acontece,
naturalmente alcançaremos nossa meta geral’’, arma
Pedro.
Para motivar os prossionais, Pedro aponta
algumas ações, como: entrega de certicados mensais,
em que os primeiros colocados nas vendas são reconhecidos; apresentação mensal do trabalho de pós-vendas
para a sala de vendas; confraternizações; premiações e
campanhas de vendas, como a que o Grupo GR realizou
na temporada do meio do ano e entregou os prêmios
aos vencedores no início do mês de novembro.
Para essa campanha, ao todo, foram distribuídos
R$ 100.000,00 em prêmios. Os primeiros colocados
das salas de vendas (captadores, liners e closers) e do
administrativo e pós-venda ganharam viagens para
qualquer local do país com acompanhante, mais
passagens aéreas e R$ 1.000,00. Os segundos colocados receberam uma Smart TV 50 polegadas. O restante
dos prêmios foram cheques de R$ 250,00, R$ 500,00,
R$ 750,00 e R$ 1.000,00.
"Fazemos questão que a premiação e reconhecimento sejam para todos os departamentos: venda, pósvenda e administrativo, para que todos entendam que
são do mesmo time, fazendo parte de algo maior. E que
o trabalho de um departamento depende do outro para
ter sucesso. Esse tipo de ação gera unidade e colaboração entre as equipes.", naliza Rodolfo Rezende.

Evento de premiação do Grupo GR,
realizado dia 08 de novembro em Olímpia/SP
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Criatividade para oferecer
o melhor serviço
Clube de férias apresenta o seu inovador modelo de negócio:
100% dedicado ao timeshare e à satisfação do cliente
No Brasil há dois anos, o Wyndham Club Brasil
(WCB), marca integrante da líder mundial de propriedades de férias compartilhadas, Wyndham Vacation
Ownership (WVO), é a única empresa no mercado
totalmente dedicada ao timeshare, com um modelo de
negócio diferenciado no setor e com grande ênfase na
satisfação dos clientes.
O Wyndham Club Brasil é um clube multidestino, com quatro hotéis parceiros no Brasil (Pratagy Beach
All Inclusive Resort – Wyndham, Maceió/AL, Laghetto
Allegro Pedras Altas Wyndham Club Brasil, em
Gramado/RS, eSuites Vila do Mar Wyndham Club
Brasil, em Natal/RN, e Wyndham Golden Foz Suítes, em
Foz do Iguaçu/PR) e mais de 190 resorts da WVO em
todo o mundo.
O modelo de negócio do WCB é uma novidade
no Brasil, por ser a única empresa totalmente focada em
timeshare, sem ser consultoria ou comercializadora.
“Conforme nossa estratégia, estamos empenhados em fortalecer a marca no Brasil com foco na
utilização e atendimento ao membro, prestando um
serviço excelente”, arma a Diretora de Hospitalidade

Wyndham Golden Foz Suítes, em Foz do Iguaçu/PR

Pratagy Beach All Inclusive Resort – Wyndham, Maceió/AL

eSuites Vila do Mar Wyndham Club Brasil, em Natal/RN

Laghetto Allegro Pedras Altas Wyndham Club Brasil, Gramado/RS
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CAPA
Maceió/AL

do WCB, Luciana Kuzuhara, que após a saída de
Alejandro Moreno, assume à frente da equipe do
Wyndham Club Brasil
Além dos hotéis parceiros estrategicamente
selecionados, o clube de férias possui parceria com a TC
Brasil para a comercialização dos produtos e com a RCI
(Resorts Condominiums International), para a parte de
intercâmbio de férias e também para a operação de
pós-vendas.

Vantagem do modelo
Natal/RN

Gramado/RS

Gramado/RS

Foz de Iguaçu/PR

Segundo o Diretor de Vendas e Marketing do
WCB, Armando Ramirez, a grande vantagem desse
modelo de negócio é poder desenvolver estratégias
focadas na satisfação dos clientes e posicionamento da
marca.
''Estas estratégias são muito dedicadas para
utilização dos membros e sua satisfação'', arma
Armando Ramirez. ''Para isso, nossa equipe trabalha em
programas de incentivo ao uso, promoções, informações importantes, pesquisas constantes para melhorar
produto e serviços, todo o relacionamento é feito através
de e-mails marketing, call center e forte presença nas
redes sociais, trazendo uma comunicação direta com o
membro e o público em geral''.
O Wyndham Club Brasil traz uma proposta de
atendimento diferenciada ao membro do clube, o que
lhe permite ter acesso às disponibilidades dos hotéis
através de uma central de atendimento altamente
preparada para prestar o melhor atendimento e acesso
online para o sistema de reservas para os destinos do
Brasil.
“Estamos trabalhando para que o membro
receba o melhor serviço desde a compra do seu produto
à reserva de sua semana de hospedagem”, arma
Luciana.
Além da excelência no atendimento, o
Wyndham Club Brasil preza por um serviço de marketing voltado ao membro, através de campanhas que
incentivam o uso dos pontos, apresentando os destinos
em sua totalidade através de e-mails marketing, com
imagens, vídeos e curiosidades sobre os destinos
brasileiros e internacionais.
Complementando às ações realizadas através
das campanhas de marketing, o clube está presente nas
redes sociais com o propósito de se comunicar com seus
membros e não-membros, apresentando o que o clube
tem à oferecer como produto, curiosidades e como um
meio de interação.
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A Diretora de Projetos do WCB, Lara Teixeira,
explica que a parceria com os hotéis funciona no modelo
de contrato de arrendamento de longo prazo de números
especícos de unidades hoteleiras em cada destino, em
que há um processo de melhorias estruturais nos apartamentos do WCB e áreas comuns dos resorts.
Segundo Lara Teixeira, o retrot dos hotéis é um
trabalho técnico e minucioso para seguir o padrão
internacional da Wyndham. ''Procuramos atender sempre
as necessidades de uma família de férias quando elaboramos o projeto das unidades hoteleiras: apartamentos
acolhedores, confortáveis e espaçosos, com decoração
que remete à cultura e tradições locais''.

Sala VIP, no Pratagy Beach All Inclusive Resort - Wyndham
Worldwide, em Maceió/AL

Amenidades e serviços exclusivos para clientes
Por ser totalmente dedicada ao timeshare, o
WCB apresenta um forte diferencial em relação a outros
clubes de férias: o negócio não é baseado em venda de
diárias antecipadas e melhorar ocupação na baixa
temporada, ou seja, os apartamentos são 100%
disponíveis para os mais de três mil membros do WCB
em todas as temporadas do ano. Além do Wyndham
Club Pass, que possibilita ao membro se hospedar nos
mais de 190 resorts da WVO em vários destinos pelo
mundo, como Orlando, Nova York, Las Vegas, São
Francisco, etc.
Luciana conta que o atendimento diferenciado
começa antes mesmo do membro do clube chegar ao
hotel com o serviço vip de concierge, que há em Natal e
Maceió, e continua durante toda a sua estadia.
Além do retrot, os apartamentos do WCB

possuem outros diferenciais: mesa para refeições,
micro-ondas, amenities e enxoval exclusivo, além de
uma cafeteira com Café Wyndham Club Brasil (marca
exclusiva do clube de férias).
''Os apartamentos, amenities, enxovais e nossos
'mimos' são diferenciais que dão a percepção de que o
cliente é um sócio especial'', arma a Diretora de
Hospitalidade. ''No Pratagy, por exemplo, possuímos um
lounge exclusivo do WCB onde os membros do clube
poderão esclarecer suas dúvidas sobre o clube, tomar
café, água de coco, ter dicas de passeios e etc''.
Para Luciana, é importante não apenas que os
clientes se sintam felizes, mas que tenham certeza que
zeram uma ótima escolha, com a sensação de fazer
parte de um clube exclusivo e já programando a próxima
viagem. ''O nosso cliente é prioridade número um''.

Vantagens do modelo para os hotéis

‘’A parceria é interessante porque o WCB propicia
uma visibilidade para o resort, inclusive no exterior,
atingindo um mercado muito maior. Além de ajudar nos
processos e treinamento dos colaboradores’’ Bernardo Amorim - Pratagy
‘’A parceria com o WCB é uma grande oportunidade de visibilidade da marca Laghetto para todo o
Brasil e, principalmente, para o restante do mundo.’’ Diego Cáceres - Laghetto Hotéis
‘’Estamos muito satisfeitos com a parceria. O
WCB investiu no hotel, conseguimos estabilizar a taxa de
ocupação e delizar clientes’’ - Luiz Sérgio - eSuítes
Vila do Mar
‘’Essa parceria traz a captação de um público
diferenciado, de tempo compartilhado, o marketing
ajuda nas nossas vendas, a capacitação de nossos
colaboradores, os apartamentos, isso tudo dá mais vida
ao hotel’’ - Luiz Júnior - Wyndham Golden Foz
Suítes

Armando Ramirez destaca que o WCB valoriza
vários fatores para escolher os resorts parceiros: ''Em
primeiro lugar, buscamos os destinos mais procurados
pelas famílias brasileiras, onde exista um uxo considerável de turistas, localização, serviços e estrutura do
hotel''.
De acordo com o diretor do WCB, a relação
com os hotéis parceiros é bem saudável e de conança.
Ele explica que esse modelo de arrendamento cria um
''hotel dentro do hotel'', já que o resort terá os apartamentos do WCB (para clientes do clube de férias) e os
apartamentos próprios do hotel. ''Trata-se de um
relacionamento longo em que dependemos desta
parceria para que o sócio tenha uma experiência de
férias incrível''.
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Comercialização com cuidado com as marcas
O Wyndham Club Brasil possui parceria da TC
Brasil para a comercialização do clube de férias em
quatro salas de vendas (Maceió, Natal, Gramado e
Foz do Iguaçu). A diretora da TC Brasil, Aline Rossi
Novetti, explica que 2017 tem sido um ano muito
positivo, com projeções de que as quatro operações
carão dentro da meta anual e fechando o ano com
aproximadamente 3.000 sócios no clube.
Aline ressalta a responsabilidade de comercializar o clube de férias usando a marca Wyndham e
dos hotéis parceiros. ''Quando você fala em nome de
uma marca ou empresa tem automaticamente uma
responsabilidade em fazer com o que o cliente se sinta
acolhido e tenha uma boa impressão de todos
envolvidos nos processos''.
De acordo com a diretora da TC Brasil, o
cuidado com a marca traz benefícios aos clientes, pois
preserva os princípios éticos, respeito ao consumidor
e excelência na prestação de serviços. ‘'Toda e
qualquer informação ou abordagem reete automaticamente na impressão que o clube causa em todos''
Ela explica que para assegurar que a experiência do cliente durante o processo de venda seja
saudável, a TC Brasil faz monitoramento constante em
todos os processos de marketing, vendas e relacionamento com clientes.

Luciana Kuzuhara - Diretora de Hospitalidade

Oportunidades de carreira
Atualmente, a TC Brasil possui cerca de 130
colaboradores dedicados exclusivamente ao WCB.
Aline conta que muitas das pessoas que iniciaram na
operação, sem experiência prévia, foram promovidas
ou tiveram oportunidade de iniciar uma nova operação do WCB, em funções com maiores possibilidades
de ganho ou carreira.
Além do crescimento prossional dentro da
empresa, a Wyndham Vacation Ownerhip promove
campanhas com premiações internacionais, em que o
WCB participará pela primeira vez em 2018. O
President´s Awards premia os melhores supervisores
(closers) e acontecerá no nal de janeiro de 2018, em
Puerto Vallarta, no México. O outro evento é o Clube
de Elite, que premia os melhores promotores de
marketing e a edição 2018 será na Jamaica.

Armando Ramirez - Diretor de Vendas e Marketing

Lara Teixeira - Diretora de Projetos

18

ESPECIAL

Cana Brava Vip Club

Dez anos realizando sonhos com um
modelo de negócio eﬁciente e sustentável
Clube de férias de Ilhéus tem um importante papel na hotelaria
e desenvolveu o próprio software para gestão de Vacation Clubs

Localizado em Ilhéus/BA, o Cana Brava All
Inclusive Resort possui um vacation club com mais de
uma década de experiência, o Cana Brava Vip Club, que,
estrategicamente, desempenha um importante papel
para a hotelaria do resort, com aproximadamente 4.000
membros na base, uma média de 600 novas famílias
associados por ano e responsável por 15% da ocupação.
O diretor comercial do Vip Club Soluções
Inteligentes, empresa que comercializa o Cana Brava Vip
Club, Rui Aires, lembra que antes de 2006, o Cana Brava
tinha uma ocupação média entre 45% e 60%. ''Hoje,
após a início da operação do vacation club, reformulação do setor comercial, gerenciado por Maitê Teixeira e o
diretor comercial Rafael Espírito Santo, dentre outras
ações, incluindo a implantação do sistema All Inclusive, o
hotel opera com quase 95% de ocupação anual''.
De acordo com ele, o interesse do Cana Brava em

implantar a operação de timeshare veio da busca por
soluções para combater a sazonalidade. 'Ilhéus ainda é
uma cidade muito tímida com relação ao turismo, com
poucos investimentos no setor por parte dos órgãos
públicos, fazendo com que o setor privado tenha que
buscar soluções para sobreviver nesse mercado tão
sazonal''.
‘’A entrada de grandes
marcas hoteleiras no mercado de
timeshare, como Rio Quente Resorts
e Beach Park, e consequente
consolidação do setor, foram
fundamentais para despertar o
interesse do Cana Brava pelo
mercado, iniciando a operação em
Diretor comercial
janeiro de 2006'’, diz o diretor do do Cana Brava Resort
Rafael Espírito Santo
VIP Club SI.
Cana Brava Resort, Ilhéus/BA

VIP CLUB
SOLUÇÕES INTELIGENTES
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Pioneiros no Brasil em descontar All-Inclusive em pontos
Segundo Rui Aires, a implantação do sistema All
Inclusive pelo Cana Brava foi um fator primordial para
aumentar a ocupação da hotelaria e também um forte
elemento para a consolidação do Vip Club.
O Cana Brava Vip Club foi o primeiro vacation
club do Brasil a descontar alimentação em pontos.

Centro de Capacitação
O Vip Club SI possui, atualmente,
um centro de formação e capacitação de
prossionais exclusivos do seguimento
Timeshare, em que todos os colaboradores são capacitados com treinamentos de
técnicas, conhecimentos especícos e
produto, o que facilita o processo de
seleção e recrutamento.

Lembrando que, normalmente, os produtos de timeshare não incluem alimentação. Porém, o diretor do VIP
Club SI ressalta que isso tudo foi um aliado para a sala
de vendas. ''Conseguimos um desconto especial para os
nossos sócios, em que é possível descontar o valor All
Inclusive em pontos''.
O CBVC, juntamente com os
gerentes Augusto Nobre (Vendas) e
Daniel Torre (Marketing), parabenizam Paula Nobre (promotora),
Jacqueline Goes (supervisora) e
Wilson Junior (consultor), pelo
excelente resultado no ano de
2017, sendo contemplados, assim,
com a participação no evento Top
Seller, da RCI, onde disputarão o
título com os melhores do Brasil.

Crescimento do Vip Club SI leva a desenvolvimento de software
Uma operação de
timeshare necessita muito de
um sistema que gerencie todos
os setores envolvidos na
operação, não sendo possível
gerenciar apenas com planilhas. Como o mercado ainda é
recente, não há muitas empresas de desenvolvimento de
software para tempo compartiRui Aires, diretor
comercial do VCSI
lhado. O Vip Club Soluções
Inteligentes sentiu essa carência do
mercado e desenvolveu o próprio sistema.
De acordo com o diretor do VCSI, conforme o
uxo de atendimentos, vendas e sócios aumentavam,
cava impossível e inviável gerenciar a operação sem
um sistema de gestão. ‘’O que nos levou à buscar no
mercado de software as opções disponíveis para
gerenciamento de vacation clubs’’, conta ele. ‘’Porém,
não encontramos soluções que atendessem de forma
eciente e suciente o nosso modelo de negócio, pois os
mesmos eram extremamente limitados e dependentes
de outros softwares para uma gestão completa’’.
Em janeiro de 2013, o Vip Club SI montou uma
equipe de desenvolvedores de software, que passou por
um ano de treinamento interno conhecendo o modelo

de negócio e os setores que faziam parte da unidade
Vacation Club. ‘’Para, durante esse período, se familiarizar, analisar e desenvolver uma solução que atendesse
todas necessidades de um clube de férias moderno’’.
No ano seguinte (janeiro de 2014), foi lançada a
primeira versão do software de gestão Vip Club
Manager, a qual veio vinculada com uma ferramenta
essencial para o sócio: um site exclusivo, onde o mesmo
poderia consultar seu extrato de utilização e nanceiro,
solicitar reservas e ter acesso a um chat ao vivo com a
Central de Relacionamento com o Cliente. ‘’Disponibilizando, assim, um atendimento único e exclusivo aos
sócios’’.
Além do site, Rui Aires lista outras funcionalidades
do Vip Club Manager, como: Controle de Folha de
Pagamento, Carteira de Recebimento, Controle de
Comissionamento, Gerenciamento de Recebíveis
(Boletos, Crédito Recorrente), Estatísticas de Performance
de Vendas e de Crescimento, Módulos de Relacionamento
com o Cliente (Envio de Boas-Vindas, Geração de
Protocolos de Atendimento).
‘’Hoje, contamos com um sistema de gestão
completo e altamente exível, o qual atende não
somente a sala de vendas, mas todos os setores dependentes, dentre outras funcionalidades fantásticas com
apenas um click!’’, comemora o diretor do Vip Club SI.
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Pós-vendas
A segunda venda da
propriedade compartilhada
Menttora Participações explica a importância desse departamento
para multipropriedade e o que é necessário para ser eﬁciente
‘’Pós-vendas é uma segunda venda’’- frase muito
repetida na indústria de propriedade compartilhada,
atualmente, o departamento de pós-vendas é considerado tão importante como o comercial. Por que esse
setor é tão fundamental em uma operação de multipropriedade ou timeshare? O que o difere dos pós-vendas
da hotelaria e venda imobiliária tradicional?
Com o know-how de gestão hoteleira, vendas e
pós-vendas imobiliários tradicionais e multipropriedade, a Menttora Participações, empresa responsável pela
operação de hotéis em Caldas Novas/GO (Golden
Dolphin Grand Hotel, Golden Dolphin Express e Golden
Dolphin Supreme), explica o que faz com o que o
departamento de pós-vendas seja tão especial.
O sócio-diretor da Menttora Participações, Vanter
Júnior, explica que, em relação a CRM, não há diferenças do pós-vendas para multipropriedade, imobiliário e
hotelaria tradicional. ‘’A essência da ferramenta é
conhecer o ‘foco’ do cliente, de forma a fornecer
informações que possam ampliar as conversões de

vendas’’, diz. ‘’Assim como constatar se os processos
internos estão alinhados com o que o cliente necessita e
deseja’’.
Porém, como destaca Vanter Júnior, os ns dos
pós-vendas não são os mesmos, ‘’O pós-vendas
tradicional tem por objetivo a revenda e prospecção’’,
arma o diretor da Menttora. ‘’No mercado de multipropriedade, o pós-vendas se faz ainda mais importante,
utilizando da máxima que: enquanto o pedido garante a
venda, o pós-vendas garante o cliente’’.

De pessoas para pessoas
Para que essa ‘’segunda venda’’ ocorra há vários
fatores: integração venda e pós-vendas, processos,
tecnologia. Mas qual o segredo do sucesso no pósvendas? ‘’Pessoas’’, destaca o diretor da Menttora.
‘’Pessoas que gostem de pessoas, que sejam proativas,
tenham no DNA a cultura do atendimento, transmitam
gentileza e conança e estejam alinhadas com a losoa
da empresa’’.

Cliente deve sentir que fez bom negócio
Para que a retenção do cliente seja ecaz, Vanter
Júnior enfatiza que o mesmo deve ter a percepção de
valor agregado no produto e, principalmente,
valorização. ‘’Não sendo contactado somente para
lembrá-lo do vencimento ou cobrar boletos atrasados’’.
No caso de multipropriedade, em que o cliente
adquire um empreendimento, em sua maioria, ainda
na planta e só poderá utilizá-lo em alguns anos, o pósvendas conseguir transmitir esse valor agregado torna-

se é ainda mais essencial ao sucesso do negócio.
Vanter Júnior conta que a Menttora Participações
trabalha em parceria com os hotéis do Grupo Golden
Dolphin para que os clientes possam ter descontos em
hospedagem, em alimentação nos hotéis da rede e há a
possibilidade de intercâmbio de férias. E assim,
propiciando que os clientes possam viajar durante o
período de espera da entrega do empreendimento e
transmitindo valor agregado ao produto.
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Empreendimento fracionado - Asenza Beach Resort

MERCADO

Reserva do Abiaí
Empreendimento na Paraíba
inicia nova fase
Com 60% da primeira etapa já comercializada, o
empreendimento de multipropriedade da Valero Brasil
entra em nova etapa do projeto, com comercialização
própria e nova sala de vendas.

Lançado em 2017, o empreendimento fracionado Asenza Beach Resort ca localizado dentro Complexo
Reserva do Abiaí (formado pelo condomínio residencial
Morada das Falésias e mais projetos de hotel e shopping
center, tudo dentro de uma reserva ambiental de 350
hectares e mais de 2 km de praia), na cidade de
Pitimbú/PB, a 60km de João Pessoa,
Desenvolvido pela Valero Brasil, o Asenza Beach
Resort tem um VGV (valor geral de vendas) de R$ 104
milhões e passou por mudanças estratégicas no segundo semestre desse ano com a saída da consultoria em
tempo compartilhado.
A gerente de projeto, Yara Favarato, conta que
com essas mudanças foram desenvolvidos treinamentos

intensivos para a equipe. O resultado foi um aumento de
desempenho, com diminuição de cancelamentos
através de ações na CRC (Customer Relationship Center)
e aumento na eciência de vendas.
''Hoje, temos uma equipe fortalecida e sólida,
focada apenas em vender'', arma Yara. ''Trabalhamos
com a ideologia de formar novos prossionais e, assim,
contribuir para o desenvolvimento regional''.
Atualmente, toda a gestão de comercialização e
pós-vendas é realizado pelo Asenza Beach Resort, com o
presidente da Valero Brasil, Guillermo Cabello Valero; a
CEO da Valero Brasil, Alba Cabello; a gerente de projeto
Yara Favarato; o gerente de vendas, Jeison Leedermann
Lima; e o gerente de marketing, Abílio Varejão.
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Nova sala para triplicar vendas
Uma nova sala de vendas foi
inaugurada recentemente, mais bem
localizada, na Praia de Tambaú, em um
ambiente mais arrojado e sosticado com
490 m².
De acordo com Yara, a expectativa
para essa nova sala de vendas é triplicar
as vendas. ''Vamos oferecer mais requinte
aos nossos convidados, aumentar o
número de colaboradores e abrir a sala
em período full time''.
Atualmente, a eciência da sala de
vendas está em torno de 30% e o índice
de cancelamentos em 8,3%.
Com 30% dos adquirentes das
frações do Asenza Beach Resort formados
pelos moradores de João Pessoa e 70%
de turistas, Yara explica que, já com 60%
das unidades da primeira fase comercializadas, o planejamento é nalizá-las no
começo da temporada de verão, para
iniciar e nalizar as vendas da segunda
etapa, ainda na temporada.

Nova sala de vendas

Outros empreendimentos
Além do Asenza Beach Resort,
que está em ritmo acelerado de construção, para que a primeira etapa seja
entregue em 2020, outros empreendimentos de multipropriedade serão
erguidos no Complexo Reserva do
Abiaí.
A Reserva do Abiaí é um
complexo formado por condomínio
residencial; empreendimentos hoteleiros, com mais de quatro mil apartamentos; e shopping center; dentro de uma
reserva ambiental (100% licenciada) de
350 hectares, com mais de 2 km de
praia e mais rios, lagos e falésias.
O Asenza Beach Resort proporcionará toda sosticação de um resort
internacional, contando com 124
confortáveis e luxuosos bangalôs com
sala, cozinha americana, quarto, todos
equipados com mobília de alto padrão.

Projeto do Complexo Reserva do Abiaí

Yara Favarato
Yara xx Jeison Leedermann Lima

Abílio Varejão
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Incorpore: crescimento de empresa
traz oportunidades para profissionais

Equipes do Resort do Lago, Laguna e trabalhadores da obra do Resort do Lago,
no local onde é construído o parque aquático do empreendimento

Empresa projeta uma grande expansão, com comercialização de mais empreendimentos de
multipropriedade, para 2018, abrindo assim novas vagas de trabalho.
Ter um plano de carreira é um fator motivacional
para prossionais de qualquer área de atuação. As
empresas do setor multipropriedade ainda não trabalham com uma política para carreira, por conta de
muitos dos prossionais do setor serem corretores de
imóveis e, assim, trabalhar como Pessoas Jurídicas.
Porém, a multipropriedade traz cargos bem
denidos: captador, consultor, supervisor, líder de
captação, líder ou gerente de sala. Empresas em
expansão, em que surgem novas vagas, propiciam
mudanças de funções.
A Incorpore Soluções, empresa que oferece
solução completa para multipropriedade, por estar em
pleno crescimento, oferece oportunidades para prossionais almejarem posições hierárquicas maiores dentro

de uma sala de vendas.
O sócio-diretor da Incorpore, Fabrício Marques,
explica que a empresa já possui dois projetos consolidados no mercado, com duas salas de vendas, o Resort do
Lago e Laguna Residence, ambos em Caldas
Novas/GO, e para 2018 haverá novos projetos para
comercializar em várias cidades turísticas do país e,
consequentemente, novas salas de vendas e novos
empregos.
De acordo com Fabrício Marques, com abertura
de novas salas de vendas, a Incorpore precisará de
gerentes de salas e irá buscar entre os supervisores
atuais das equipes. Também precisará de supervisores
para as novas salas e assim, surgindo oportunidades
para consultores se tornarem supervisores.
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Projetos inovadores e pós-vendas eciente
O gestor dos projetos Resort do Lago e Laguna,
Antônio Ires, arma que o projeto do Resort do Lago foi
desenvolvido para ter muito mais que excelentes serviços
de hotelaria, piscinas e área de recreação infantil. ‘’Mas
também alguns diferenciais, que fazem com que o
Resort do Lago seja hoje a grande novidade de Caldas
Novas, com o simulador de surf, Sidewinder e toboáguas adultos e infantis’’.
De acordo com o gestor dos projetos, o Laguna
Resort, a mais nova aquisição da Incorpore, teve o seu
projeto modicado para levar mais diversão aos
clientes. ‘’Terá um parque aquático com mais de 22 mil
m², com atrações exclusivas no Brasil’’.
Ele conta que a Incorpore fará uma integração

Aproveitando-se da expertise adquirida com
os dois projetos de multipropriedade, A Incorpore
Soluções também trabalha em projetos de parceiros.
‘’Na parte de desenvolvimento, comercial, pósvendas, jurídico, mobília, implantações’’, conta
Antônio Ires. ‘’E trouxemos para nosso time um
experiente gestor em hotelaria, para manter a excelência no que diz respeito ao hotel’’.

Resort do Lago

Laguna Residence

‘’É com
certeza uma
satisfação enorme
ver um projeto
evoluir desde o
seu primeiro dia
de comercialização e dizer que
você fez parte
disso! Ainda mais um projeto como o Resort do Lago,
que a cada dia supera as expectativas. Mas o nosso
resultado é fruto de um trabalho em equipe, que é
realizado com muita entrega e dedicação’’ – Ivan
Alves de Jesus, gerente da sala Resort do Lago.

‘’Trabalho
nessa área há
18 anos,
passei por
várias salas de
vendas, mas
tomar conta
desse grupo e
nesse empreendimento é
especial, porque pessoas especiais fazem a diferença
e acredito no potencial da empresa e da minha
equipe!’’ – Tânia Gilmara da Silva, gerente de sala do
Laguna.

dos dois resorts. ‘’E assim, teremos a maior diversidade
de atrações em um Resort na região’’. A 1ª etapa do
Resort do Lago, obra realizada pela Engehab, será
inaugurada em breve e a construção da 2ª etapa e a 1ª
etapa do Laguna já estão aceleradas

Novos projetos

Pós-vendas
O pós-vendas da Incorpore foi estruturado no
início do projeto do Resort do Lago, sendo reconhecido
no mercado como um case de sucesso e, assim, outras
empresas se interessaram em ter o pós-vendas da
Incorpore como parceiro. O pós-vendas trabalha
integrando o sistema de gestão ao PowerBI, assim se
consegue acompanhar em tempo real o desempenho de
cada atendente, faturamento de renegociação e
recebimento.
“Assim que ingressei na Incorpore, a losoa de
trabalho me fez sentir, pensar e agir de forma diferente,
bem mais focado, com mais motivação, responsabilida-

de e comprometimento, e busco transmitir isso para
minha equipe todos os dias’’ - Josimar Duarte (Pimenta),
gerente de relacionamento do Laguna
“Desde o início de minhas atividades, há dois
anos e meio, procurei repassar à equipe a importância
de um atendimento de qualidade e ecaz, zelando um
relacionamento íntegro e sincero com nossos clientes.
Por isso, investimos muito no desenvolvimento de nossos
colaboradores através de treinamentos e reciclagens, a
m de agregar ainda mais valor ao nosso capital
intelectual’’ - Adilson Roberto Maran, gerente de
relacionamento Resort do Lago.
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Reconhecimento:

profissionais de sucesso
Por Maria Carolilna Pinheiro (*)

Acreditamos no desenvolvimento individual e no
potencial de cada prossional envolvido com nosso
negócio. E, para nós da RCI, reconhecer os esforços e os
resultados alcançados por meio do desempenho de
cada um é fundamental para chegar ao sucesso que o
segmento da propriedade compartilhada alcançou ao
longo desses anos.
O trabalho intenso e comprometido de cada
prossional que trilha este caminho de sucesso no setor,
tem nos dado a oportunidade de descobrir pessoas
brilhantes no segmento de turismo, mais especicamente em time share e na multipropriedade. Anal, a
ascensão na carreira ou social de uma pessoa vem da
troca de experiências, do esforço individual e da
inspiração em modelos de sucesso já consolidados.
Neste sentido, a RCI promove diversas premiações para o reconhecimento desses prossionais, entre
elas temos o Top Seller Event que este ano está em sua 5ª
edição e alcançou um record de participação com 500
prossionais da área, promovendo também uma ampla
agenda com debates, reexões e troca de informações

Rio Quente Resorts - 2013

Enotel Resort & Spa - 2014

(*) Maria Carolina Pinheiro é diretora-geral da RCI Brasil

entre especialistas do setor.
O evento reunirá os principais autores da indústria, Diretores de Projeto, Gerentes de Vendas, Gerentes
de Marketing, Supervisores, Consultores, Promotores de
Marketing e a área de Relacionamento com o Cliente.
Am de explorar e, sobretudo, capitalizar de maneira
contundente todas as oportunidades que o mercado
brasileiro oferece.
A RCI reconhecerá 80 prossionais que mais se
destacaram de 1º de outubro de 2016 a 30 de setembro
de 2017, de acordo a quantidade de contratos ingressados no sistema, por vendedor e por Sala de Vendas.
As entregas desses prêmios são um reconhecimento às contribuições e conquistas dos prossionais
envolvidos. A RCI parabeniza e reconhece a dedicação
de cada prossional. As premiações têm a função de
encorajar as melhores práticas de nossa indústria ao
mesmo tempo em que ressaltam o desempenho
individual.
Para nós, esta é a fórmula que constrói e nutre
conança em nossas relações.

Beach Park - 2015

Costa do Sauípe - 2016

SOLUÇÕES PARA
HOTÉIS E RESORTS
IMPLANTAÇÃO VACATION CLUB

E FRAÇÕES IMOBILIÁRIAS

