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EDITORIAL
A Revista Turismo Compartilhado completa dois anos no mês de
outubro e comemoramos não apenas nosso crescimento e consolidação no
mercado de propriedades compartilhadas, mas também o amadurecimento
do setor e dos players.
Relembrando como era o mercado há dois anos e o que se transformou hoje, temos muito orgulho e consciência que a Revista Turismo
Compartilhado contribuiu para essa maturação da indústria.
Nessa edição trazemos um ótimo exemplo das transformações do
mercado. A união da New Time e Menttora Participações mostra duas
tendências do setor: parcerias são fundamentais no mercado. Assim, é
fundamental que todos entendam que as relações são prossionais e não
pessoais. Às vezes, o seu concorrente de hoje pode ser o seu parceiro de
amanhã. Outro ponto dessa união é que não há mais espaço para empresas
que oferecem apenas um tipo de serviço. A solução deve ser completa!
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REPORTAGEM

Multipropriedade chega a Penha/SC
WAM Brasil, W Palmerston e o tradicional grupo hoteleiro de Penha/SC, da
Pousada Pedra da Ilha, lançam empreendimento de multipropriedade na cidade do
parque Beto Carreiro World, contribuindo para o crescimento do turismo na região.

Beto Carrero World, parque temático localizado em Penha/SC.

A cidade de Penha/SC, a cerca de 35 km de
Balneário Camboriú, é um importante destino turístico
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 possui em torno de 40 pousadas e hotéis e dois
mil leitos.
Por conta do parque Beto Carreiro World, que
recebe mais de 2 milhões de visitantes por ano e planos
de chegar a 6 milhões até 2024, Penha sempre foi muito
cobiçada por empreendedores do setor hoteleiro,
incluindo, o mercado de propriedade compartilhada.
Os proprietários da Pousada Pedra da Ilha,
tradicional grupo hoteleiro de Penha, foram os primeiros

da região a enxergar as oportunidades de negócio que
multipropriedade e timeshare podem trazer e serão os
pioneiros a empreender em frações imobiliárias em
Penha, com o Solar Pedra da Ilha, em parceria com a
WAM Brasil e W Palmerston Holding.
O sócio-diretor da Pousada Pedra da Ilha, Osmar
José Vailatti, conta que o grupo acompanha a evolução
do mercado turístico e imobiliário há algum tempo
durante os seminários ADIT Share e observa muitas
mudanças na gestão dos negócios.
''Nós acreditamos que a multipropriedade é o
sonho das famílias'', arma Osmar Vailatti. ''As pessoas
não querem mais uma casa na praia, querem um local
com serviços de qualidade, conforto, infraestrutura
adequada, querem um verdadeiro hotel''.
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REPORTAGEM
Parceria para concretizar o projeto
Para concretizar o negócio em multipropriedade,
o grupo da Pousada Pedra da Ilha foi buscar parceria
com especialistas em comercialização e gestão de pósvendas, a WAM Brasil e W Palmerston.
‘'Acompanhamos há algum tempo as empresas
envolvidas na comercialização dos empreendimentos
de multipropriedade no Brasil'', conta Osmar Vailatti.
''Entre as que mais se destacam no mercado estão a
WAM Brasil e a W Palmerston''.
''Foi amor à primeira vista'', brinca Osmar Vailatti,
sobre a parceria. Os diretores da Pousada da Pedra da
Ilha visitaram os empreendimentos da WAM Brasil e W
Palmerston e foram a Goiânia conhecer as duas
empresas parceiras mais a fundo, podendo assim
conhecer pessoalmente os diretores e equipe de
colaboradores.
''Estamos bem felizes com esta união e certos que
juntos construiremos um marco de referência turística
imobiliária em Penha, para encantar as famílias'', arma
Osmar Vailatti.
Pousada Pedra da Ilha, localizada em Penha-SC

Solar Pedra da Ilha
O empreendimento Solar Pedra da Ilha 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.
A primeira etapa do Solar Pedra da Ilha já está em construção, com 105 apartamentos e 420
leitos, tem previsão do início da comercialização em novembro 2017. Já a segunda etapa, com
aproximadamente 320 apartamentos e 1.280 leitos, está na fase nal de projeto e deverá ser lançada
no nal de 2018.

Grupo hoteleiro acreditou na potencialidade turística de Penha
A Pousada Pedra da Ilha é tradicional em Penha,
foi fundada no ano 2000, teve origem no local onde a
família Vailatti tinha sua casa de verão, na Praia Alegre,
com apenas 19 apartamentos na inauguração, e
atualmente conta com 77 unidades.
Osmar Vailatti explica que a decisão de investir
em Penha veio da paixão da família pelo município e por
turismo, com propriedade na cidade há mais de 30
anos, e também por Penha ser um destino turístico
importante, por suas 19 praias e o parque Beto Carreiro
World.
''Há 17 anos atuamos no segmento turístico,

período de grande transformação no uso e costume das
pessoas, valorizando a convivência familiar, o descanso,
o lazer, o entretenimento, viajando mais, e descobrindo
destinos encantadores. Penha é um destes destinos
apaixonantes'', arma Osmar Vailatti.
Ele aponta outros aspectos que contribuem para o
sucesso do turismo em Penha. ''É um município muito
bem estruturado, histórico, comércio atualizado,
excelente gastronomia, lazer, entretenimento, passeios
de escunas, museu oceanográco'', arma Osmar
Vailatti. ''Oferece tranquilidade, segurança e bem-estar
para as famílias''.
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ESPECIAL

Inteligência para chegar ao topo
A união de duas empresas para se tornar a maior da América do Sul
Buscando fortalecimento e novas oportunidades de negócios, dois dos principais players do
mercado de propriedade compartilhada do Brasil, a comercializadora de frações imobiliárias e
vacation club New Time e a administradora hoteleira, de carteira de recebíveis e pós-vendas
Menttora Participações, criam uma joint venture, New Time – Menttora, oferecendo o know-how das
duas empresas para soluções completas para negócios em propriedade compartilhada.

Com os pés no futuro
O sócio-diretor da Menttora, Vanter Júnior,
arma que a joint venture possui uma junção de
expertises, em que a New Time é detentora de vasto
conhecimento e larga atuação na comercialização de
multipropriedade e timesharing, enquanto a Menttora
possui o know-how e experiência em gestão de hotelaria, gestão de condomínios tradicionais, gestão de
condomínios de sistema de fracionados, gestão de
carteiras, retenção e pós-venda.
''No atual cenário exponencialmente globalizado,
os dirigentes da New Time e da Menttora Participações,
inteligentemente, resolvem unir forças, visto que, através
do formato adotado de joint venture, além de viabilizar
às empresas alcançarem regiões diferentes das que já
atuam, a união de esforços também permite concentração de competências e recursos, sem necessidade de

realização de grandes investimentos, tornando-as mais
ecazes, em termos de custos e de logística'', diz Vanter
Junior.
Dessa forma, a New Time – Menttora oferece
soluções completas em negócios de multipropriedade,
timesharing, gestão de condomínios, gestão hoteleira,
iniciando com pesquisa de mercado, estudo de viabilidade, concepção, vendas e implantação.
''A joint venture New Time – Menttora já nasce
como uma gigante do setor na América do Sul, não só
em números, mas, principalmente, em know-how e em
recursos; tanto humano quanto tecnológico, e mais,
adicionado o ponto losofal de ambas empresas, qual
seja, respeito à todos os públicos (clientes, fornecedores,
colaboradores, poder público e sociedade)'', arma
Vanter Junior.
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Olhos no Futuro
''Controlar todo o processo, buscar parceiros ou
se concentrar no que se sabe fazer melhor?'', indaga
Vanter Junior sobre os motivos de formar a joint venture.
De acordo com ele, os diretores da New Time –
Menttora visualizaram a junção de forças no sentido de
transformar o olhar do público consumidor, transmitindo a visão de negócio sustentável, e não somente a de
negócio imobiliário como a maioria do público consumidor vê, mas, como também, a maioria dos players
atuam.
''Com essas e outras inquietações, e também
munidos da percepção e preocupação premente quanto
a necessidade de dar robustez, ao ainda incipiente e
fragmentado mercado de tempo compartilhado no
Brasil, e, am de reduzir espaço para entrada de
aventureiros e amadores'', enfatiza Vanter Junior.
Nessa linha de pensamento, a joint venture New
Time – Menttora entende que a parceria ora formada
não é tão somente uma forma de responder e fortalecer
frente às novas exigências de mercado, mas, sim, e
também, uma forma de propiciar oportunidades de
alcançar novos horizontes e mercado, principalmente, o
mercado da América do Sul.
''Todos sabemos que para uma empresa inserir-se
no mercado global, necessita muito mais que vontade.

Necessita de conhecimento, inovação, planejamento
estratégico e competência. Além da capacidade de se
adaptar as disrupturas e diculdades constantes, de
forma que continue sempre em processo evolutivo'',
explica Vanter Junior.

Vanter Junior, Menttora e Golden Dolphin

Diretores da New Time

Lázaro Cunha

Eduardo Honorato

Adriana Chaud

João Paulo Mansano

Marco Antônio Vargas
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ESPECIAL
‘'Teremos R$ 1,1 bilhão em VGV

de produtos próprios para o próximo ano''
Com a união da New Time e Menttora vocês
esperam outros consórcios de empresa do setor,
para ganhar ou proteger mercado?
Vanter Junior - Não podemos prever isto,
porque depende de muita maturidade, desprender-se
de orgulhos e vaidade e analisar o que realmente
queremos para o futuro de nossas companhias. Nós,
da Newtime - Menttora, queremos entregar o melhor
conjunto de soluções e resultados para nosso clientes
e colaboradores, se isto zer sentido para o mercado,
torcemos para que sigam este exemplo e consolidem
este mercado que está ainda embrionário no Brasil e
cheio de oportunidade para todos que trabalham com
seriedade e compromisso.

Qual o market share que a nova empresa
possui do mercado?
Vanter Junior - Não temos nenhuma pesquisa
atualizada neste mercado, sendo que, qualquer
número que coloquemos cará sem embasamento
seguro. Podemos armar os fatos que realmente
existem, que são os números que apresentamos nesta
edição, nos colocando em uma posição de liderança e
de plena expansão para os novos negócios.
Quais os números para o próximo ano?
Vanter Junior - Para o próximo ano teremos
um crescimento em torno de 30% para venda de
produtos independentes e VGV de R$ 1,1 bilhão em
produtos próprios.

Papel da Consultoria Comercial
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ESPECIAL
Indicadores da parceria

Qual a tendência do mercado de multipropriedade para os próximos anos?
Vanter Junior - O mercado tende ao crescimento mais prossionalizado, dando margem assim
para projetos de grande relevância, assim afastando
aventureiros e atraindo grandes players do mercado
imobiliário, bandeiras internacionais de hotelaria,
fundos imobiliários e investidores prossionais. Quem
investir agora nos grandes projetos irá colher grandes
benefícios. Outra tendência, que já é realidade, é o
fracionamento de empreendimentos prontos, os
quais estamos trabalhando há um bom tempo com
sucesso.

Papel da Consultoria Administrativa

MERCADO
O que o mercado nanceiro
quer de multipropriedade?
No último ADIT Invest, realizado pela ADIT
Brasil, nos dias 21 e 22 de agosto, em São Paulo/SP, o
destaque, com certeza, foi o interesse do mercado
nanceiro pelo setor de multipropriedade imobiliária.
Apesar de haver apenas um painel sobre o tema, o que
se percebeu durante o evento foram muitas questões
sobre fractional.
Não restam dúvidas, a multipropriedade é a
cereja do bolo do setor turístico imobiliário do Brasil
atualmente. Existe um grande interesse de hoteleiros e
empreendedores, e o ADIT Invest mostrou que o mercado nanceiro também está de olho no setor. O interesse
veio por conta do grande crescimento demonstrado nos
últimos anos e no aumento de matérias na imprensa,
tanto na especializada em turismo, hotelaria e mercado
imobiliário, como por grandes veículos de imprensa.
Os participantes do evento demonstraram
interesses em criar linhas de créditos, fundos imobiliários
e também facilitar securitizações para empresas de
multipropriedade, porém ainda há algumas desconanças.
Primeiro, apesar do crescimento, o mercado de
timeshare e multipropriedade ainda é pequeno, em
relação à economia brasileira e os números de outros
setores. Também, o mercado nanceiro não entende os
processos de venda e pós-vendas.
E ainda faltam informações, números e dados
sobre o setor. Não existem pesquisas que indiquem o
real tamanho do mercado, os principais players, que
mostre o crescimento anual do setor, os empregos
diretos e indiretos gerados, etc.
A multipropriedade está no caminho certo para
atingir corações e mentes do mercado nanceiro, pois
está crescendo em ritmo muito maior que a economia
brasileira, mas isso deve ser bem divulgado, com
pesquisas, com números, pois o mercado nanceiro
precisa de dados e pesquisas desenvolvidas por institutos com credibilidade. Por enquanto, a multipropriedade
apenas despertou a curiosidade do mercado nanceiro.
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COMPARTILHE
Em sua quinta edição, Top Seller Event
reúne palestrantes renomados e premia
profissionais da indústria da propriedade
compartilhada - Por Maria Carolina Pinheiro (*)
2017 marca os 25 anos da RCI no Brasil. Nesse
tempo, nossa presença no país vem se ampliando a
passos largos, com crescimento anual de aliação de
empreendimentos e o desenvolvimento da indústria.
É fato: o brasileiro está cada vez mais aderindo ao
modelo de propriedade compartilhada e temos muito
orgulho de fazer parte desta história, contribuindo para
o fortalecimento e consolidação desse mercado.
A indústria do turismo, mesmo considerando os
recursos tecnológicos disponíveis, é movida pelo fator
humano. Falar de turismo é falar de pessoas – tanto dos
turistas como de quem trabalha para proporcionar a
melhor experiência turística para o cliente.
Por tudo isso, vamos celebrar a 5ª edição do TOP
SELLER EVENT, nos dias 22 e 23 de novembro, no Mabu
Thermas Grand Resort, em Foz do Iguaçu, no Paraná. O
encontro oferece uma ampla agenda com debates,
reexões e troca de informações entre prossionais do
setor e palestrantes renomados, além da entrega de
prêmios aos que se destacaram pela dedicação e
engajamento. Serão cerca de 70 pessoas premiadas nas
categorias: “closers”, ''liners”, “OPC/telemarketing” e
“trial”.
Entre os palestrantes, teremos a abertura do
evento com Guilherme Paulus, que falará sobre tendências do turismo no Brasil. Atualmente, Paulus é membro
do Conselho Nacional do Turismo e do Conselho de
Desenvolvimento Econômico e Social (CDES) do
Governo Federal, além de sócio e presidente do
Conselho de Administração da CVC e ser considerado
um dos maiores empresários da indústria de turismo. Ao
nosso lado também estará Gerardo Rioseco, vicepresidente de Propriedades de Férias e membro do
(*) Maria Carolina Pinheiro é diretora-geral da RCI Brasil

Comitê Executivo do Grupo Posadas, do México.
Teremos conosco também a executiva referência
em liderança de pessoas, a Luiza Helena Trajano, um
dos grandes nomes da história do empreendedorismo
brasileiro, por sua história de superação. Atualmente na
posição de presidente do Conselho de Administração do
Magazine Luiza, ela foi a grande responsável pelo salto
de inovação e crescimento que colocou o Magazine
Luiza entre as maiores varejistas do Brasil.
Outro destaque é Carlos Alberto Moreira Júnior,
que hoje é responsável pelas áreas de desenvolvimento
de negócios e produtos da Elo. O executivo atuou por
quase três décadas no setor bancário, participando de
diversos projetos relevantes e atuou como professor
convidado e palestrante pela FGV.
E uma convidada muito especial, que teremos a
honra em receber, é a Hortência Marcari, ex-jogadora
brasileira de basquete. Considerada um fenômeno
deste esporte de todos os tempos, Hortência é a maior
pontuadora da história da seleção, com 3.160 pontos,
marcados em 127 partidas ociais e já disputou cinco
mundiais.
O evento, que se amplia a cada ano como reexo
direto da consolidação da nossa indústria, já está
consagrado entre os parceiros da RCI Brasil e no
mercado nacional da propriedade compartilhada,
reúne os principais autores da indústria, Diretores de
Projetos, Gerentes de Vendas, Gerentes e Supervisores
Marketing, Closers, Liners e OPC´s e é uma excelente
ocasião para continuarmos explorando e capitalizando
todas as oportunidades que o setor oferece.
Estes são bons tempos!
Nos encontramos lá.
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DIREITO
MULTIPROPRIEDADE – Inovações junto ao registro de imóveis
Por Rodrigo de Castro

O que é multipropriedade imobiliária ou
fractional?
A multipropriedade imobiliária pode ser denida
como sistema onde o proprietário de determinada
fração ideal de um imóvel tem o direito de usar, gozar e
fruir deste por determinado período de tempo e de
acordo com determinados regulamentos de uso. Ou
seja, o detentor destes direitos possui a propriedade
fracionada do imóvel.
Importante ressaltar que o conceito de multipropriedade, denido por nossos Tribunais como um direito
real, carrega consigo a existência de uma comunhão de
domínio entre os diversos multiproprietários.
Quais são as principais dúvidas e riscos da
multipropriedade imobiliária?
Ainda pendem sobre o tema algumas questões
que trazem insegurança aos empreendedores na
estruturação destes empreendimentos baseados no
sistema de “fractional”, tais como o direito de preferência quando alienação de fração entre os demais
condôminos, a divisibilidade do condomínio pro
indiviso, a sucessão por conta da herança e a obrigação
de terceiro adquirente aderir aos regulamentos e
condições de uso da fração do imóvel.
Caso fosse aplicável o direito de preferência
previsto no art. 504 do Código Civil, no caso de uma
multipropriedade, o que haveria de se supor, tendo em
vista o condomínio ordinário existente entre os multiproprietários em cada unidade do empreendimento, é que
qualquer proprietário que pretendesse alienar sua
fração da unidade autônoma a terceiros teria a obrigação de comunicar previamente todos os demais condôminos, reetindo as condições da oferta de venda.
Sendo assim, na hipótese de aplicação da referida
disposição ao sistema de multipropriedade, seria
praticamente inviável a alienação de qualquer fração do
imóvel a terceiros.
Ademais, em razão do art. 1.320 do Código Civil,
a extinção do condomínio ordinário pode ser requerida
a qualquer momento por qualquer um dos condôminos,
o que também seria um fator de complicação caso fosse
tal regra aplicável ao sistema “fractional”.

Além dos dois pontos acima referidos, vale
destacar a questão da sucessão em razão da herança.
No caso de um dos multiproprietários falecer, a situação
natural seria de um estranho ao condomínio pro indiviso
sucedê-lo, sem qualquer compromisso com os termos e
regramentos da multipropriedade, o que poderia gerar
uma ameaça ao empreendimento.
CASO CONCRETO
Podemos citar um caso especíco, COMPLEXO
RESERVA DO MAR, empreendimento que recentemente
nosso time do Veirano Advogados estruturou e foi
devidamente registrado perante o competente Registro
de Imóveis de Angra dos Reis, Estado do Rio de Janeiro,
no qual o projeto foi concebido através de incorporação
imobiliária que previu o fracionamento de unidades
imobiliárias residenciais autônomas em 13 ou 26
frações, de modo que cada fração de propriedade
adquirida resultará no direito equivalente, respectivamente, a 4 ou 2 períodos de 7 dias por ano de uso e gozo
sobre cada uma das unidades, sem que qualquer
condômino da multipropriedade tenha o direito de
pleitear a extinção do condomínio e, da mesma forma,
seja obrigado a oferecer preferência ao condômino em
caso de alienação da sua fração.

Rodrigo de Castro, sócio-diretor da Veirano Advogados, e Gisela
Miranda, advogada sênior. Ambos foram os responsáveis pelo
sucesso no caso do complexo Reserva do Mar.
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SOLUÇÕES ENCONTRADAS E CASO CONCRETO:
Complexo Reserva do Mar
Reconhecimento do
registro de imóveis
No caso acima referido, o grande
diferencial foi aceitação pelo Ocial do
Registro de Imóveis da inserção de normas
especícas do sistema da multipropriedade
no memorial de incorporação imobiliária do
empreendimento, que objetivam regular
diversas questões que preocupam os desenvolvedores de projetos de multipropriedade.
Assim, foi realizado o arquivamento no Registro
de Imóveis, no bojo do memorial de incorporação, de
documentos trazendo disposições sobre a multipropriedade tais como convenção de condomínio edilício
contendo capítulo especíco do conceito e mecanismo
de operação da multipropriedade, convenção de
condomínio pro indiviso das unidades autônomas,
calendário de uso e regulamento de uso das unidades
autônomas pelo sistema da multipropriedade, dentre
outros.
Como se sabe, a convenção de condomínio
edilício deve ser registrada no competente Ofício de
Registro de Imóveis e averbada junto à matrícula de
cada unidade autônoma da incorporação imobiliária, o
que lhe confere caráter erga omnes (ecácia perante
terceiros), devendo, desta maneira, ser respeitada por
todos os condôminos atuais ou futuros do empreendimento e, consequentemente, por todos os multiproprietários de determinada unidade autônoma, seja por
aqueles que originariamente adquiriram suas frações e
efetivamente assinaram seus documentos de constituição, seja por aqueles que, por conta da sucessão por
herança ou mesmo por recompra dos adquirentes
iniciais, adquiriram posteriormente e, desta forma,
automaticamente aderiram os regulamentos e conceitos
do negócio prévia e devidamente consignados junto à
matrícula de cada unidade autônoma do empreendimento.

Hotel do Bosque, local em que será construído
o Reserva do Mar, em Angra dos Reis/RJ

Ainda, a multipropriedade foi expressamente
citada na matrícula do imóvel no registro do memorial
de incorporação, dando publicidade sobre o sistema
aos futuros adquirentes das unidades autônomas.
Entendemos ser este um excelente precedente
para sustentar a viabilidade jurídica e registral da
estruturação de empreendimentos que contemplem a
multipropriedade imobiliária de uma forma mais segura
para os seus empreendedores.
PROJETO DE LEI:
Vale ressaltar que existem atualmente projetos de
lei sobre o tema em tramitação no Senado Federal,
sendo um deles o Projeto de Lei nº 54 de 2017, que tem
como propósito exatamente disciplinar esta nova
modalidade de negócios, estabelecendo o direito real
de multipropriedade como perpétuo e possibilitando
que seja instituído um condomínio edilício nesse regime
em relação às unidades autônomas, ou seja, exatamente na linha do que foi realizado por conta do empreendimento COMPLEXO RESERVA DO MAR.
Na hipótese de aprovação deste projeto de lei,
diversas questões que preocupam os desenvolvedores
de projetos de multipropriedade serão elucidadas e
reguladas. Porém, enquanto não há nada de concreto
em relação a este tema, a lacuna legal existente provoca
um cenário de insegurança jurídica, o qual poderá ser
bastante minimizado com o precedente registral já
descrito acima.
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Quais as principais dúvidas de um cliente
após adquirir um produto de timeshare
ou multipropriedade?

Se o que foi falado na sala de
vendas é verdade;
Se há pessoas que utilizam o
programa de férias e estão
satisfeitas;
Se o produto que ele adquiriu
realmente funciona;
Se deve conar na empresa
em que acabou de adquirir o
produto.

Para descobrir as respostas,
outras indagações e
boas experiências:
EXPERIENCIA
de FERIAS
www.experienciadeferias.com.br

