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Avanços tecnológicos
na gestão de vacation clubs
Vip Club Soluções Inteligentes lança o Vip Club Manager, um completo
sistema de gestão de Vacation Club, trazendo novas ferramentas e inovações
para o mercado de tempo compartilhado.
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EDITORIAL
Questões jurídicas como destaque
A Edição 18 da Revista Turismo Compartilhado é lançada próxima do
principal seminário de direito imobiliário e turístico do país, o ADIT Juris,
organizado pela ADIT Brasil, que acontece em Salvador/BA, nos dias 16 e 17
de abril. Por isso trazemos mais artigos, matérias e entrevistas sobre aspectos
jurídicos para o setor de turismo, hotelaria e propriedade compartilhada.
O ADIT Juris desse ano acontece em uma época muito especial para o
mercado de multipropriedade, pois o Projeto de Lei da Multipropriedade está
prestes a ser aprovado. O projeto já foi validado pela CCJ (Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania) do Senado Federal e deverá ser enviada a
Câmara dos Deputados para apreciação e votação em breve.
A capa da edição traz o lançamento do software para gestão de projetos
de propriedade compartilhada Vip Club Manager, o
que vem em um bom momento também, pois cada vez
mais os prossionais entendem que a tecnologia aliada
a uma boa análise de dados e estratégia levam a
resultados mais ecazes.
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ENTREVISTA COM MÁRCIA REZEKE

MULTIPROPRIEDADE

‘‘O risco não está na falta de lei especíﬁca; o risco está
no uso inadequado da estrutura escolhida e utilizada’’
Estruturação jurídica é fundamental para qualquer
tipo de negócio, para que o empresário e o consumidor
tenham segurança e seus direitos atendidos. No caso da
multipropriedade imobiliária, por ter sido alvo de muitas
polêmicas e críticas desde a explosão desse modelo de
negócio no país, mesmo com formatações jurídicas bem
realizadas, ter uma lei especíca se tornou o objetivo de
executivos do setor, o que já está bem encaminhado com
o Projeto de Lei da Multipropriedade PL 54/2017, já
aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça do
Senado Federal, devendo ser enviado para a Câmara
Federal em breve.
Mas apenas isso não é suciente. A advogada
especialista em direito imobiliário Márcia Rezeke, do
escritório Rezeke & Azzi Advogados, esclarece que muito
mais importante do que ter uma lei especíca para
multipropriedade, ou continuar utilizando os instrumentos jurídicos que são usados pelos empreendedores
atualmente, é o modo que as leis serão utilizadas pelas
empresas, como será a relação com os consumidores, se
irão entregar o que prometem.
Nessa entrevista para a Revista Turismo
Compartilhado, Márcia Rezeke explica o que muda se o
Projeto de Lei de Multipropriedade for aprovado, a
relação entre empresários e consumidor e a visão do
Judiciário sobre o modelo de propriedade compartilhada.
Desde que surgiram vários empreendimentos de multipropriedade imobiliária muito
se comentou sobre os aspectos jurídicos do
negócio, sendo que os empreendedores sempre
sinalizaram que, apesar de não haver uma
regulamentação, a formatação jurídica estava
correta. O que muda com a aprovação do Projeto
de Lei de Multipropriedade?
Márcia Rezeke - De fato a estruturação jurídica
utilizada até o momento está correta, seja pela utilização
do instituto do condomínio voluntário ou da concessão
real de direito de uso. Quanto à multipropriedade
propriamente dita, muito se discute se ela é um gênero
novo ou o desdobramento de um gênero existente (o
direito de propriedade). Por qualquer lado que se olhe,

me parece que a multipropriedade é uma construção
jurídica que merece ser regulamentada pelo sistema
jurídico brasileiro. A principal mudança que advirá com
a regulamentação é que haverá uma lei especíca para
a multipropriedade, o que não signica dizer que as
estruturas jurídicas até então utilizadas estivessem
erradas.
Quais os riscos para empreendedores
investirem em um negócio sem uma lei especíca, como o caso da multipropriedade?
Márcia Rezeke - Me parece que o risco não está
na falta de lei especíca; o risco está no uso inadequado
da estrutura escolhida e utilizada. Em outras palavras,
ainda que exista uma lei especíca, se não houver um
cuidado do empreendedor na estruturação jurídica do
negócio e em sua implantação, certamente o empreendimento terá problemas. O fundamental é a forma
como os institutos jurídicos serão manejados pelos
empreendedores.
Quais os riscos para consumidores adquirem produtos de multipropriedade sem uma
regulamentação especíca?
Márcia Rezeke - Se está dando uma importância exacerbada à regulamentação especíca. Que ela é
bem-vinda, isso não tenho a menor dúvida. Sou e
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‘’O risco do consumidor não está na existência ou inexistência da lei, está no
eventual descumprimento do contrato pelo empreendedor.’’
sempre fui favorável a ela, mas a forma como muitos
estão tratando essa questão me parece equivocada. Os
primeiros empreendimentos de multipropriedade no
Brasil datam do início dos anos 1980 e já se vão quase
40 anos sem legislação especíca e estamos vivendo
bem ou razoavelmente bem sem ela. É certo que a lei
especíca vestirá melhor o produto, porque será
desenhado e feito de acordo com as necessidades
atuais. O risco do consumidor não está na existência ou
inexistência da lei, está no eventual descumprimento do
contrato pelo empreendedor, como fornecedor. Usando
a incorporação imobiliária como exemplo, desde 1964
há lei especíca sobre o assunto e até hoje, passados
mais de 50 anos, vemos consumidores com problemas
decorrentes da falta de atendimento da lei ou de seu
manejo de forma equivocada na estruturação de
empreendimentos imobiliários. Portanto, o risco do
consumidor não está na falta de lei especíca, mas na
eventual falta de cumprimento do contrato pelo empreendedor.
Qual a maior preocupação do judiciário
sobre multipropriedade?
Márcia Rezeke - É a possibilidade de o consumidor ser lesado. Ocorre que o Poder Judiciário,
infelizmente, ainda conhece pouco o produto e o
funcionamento do sistema, muitas vezes o confundindo
com o time sharing com perl de vacation club. Isso não
é bom, porque decisões equivocadas em vários sentidos
são exaradas, especialmente no que toca à condenação
por dano moral, o que traz prejuízo à indústria como um
todo. E quando falo de prejuízo para a indústria não
estou pensando somente no empreendedor, no comercializador, na administradora ou na intercambiadora,
mas também no consumidor, porque à medida que nos
deparamos com esse tipo de decisão acabamos tendo
um aumento do custo nal do produto. Na análise
econômica do produto os empreendedores, administradores e a intercambiadora têm que considerar os gastos
com a judicialização das excessivas reclamações dos
consumidores. Além disso, se o Poder Judiciário conhecer melhor a indústria certamente vericará que se trata
de um mercado cujo foco não é enganar o consumidor
(como muitos juízes acreditam ser), mas promover
formas de lazer por meio da comercialização de imóveis
integrados ao um sistema de utilização de forma
compartilhada, o que proporciona a movimentação da
roda da economia e do desenvolvimento econômico e
social. Apesar disso tudo, mas a duras penas, aqui em
nosso escritório temos conseguido demonstrar a

seriedade da indústria e, por óbvio, de nosso cliente
envolvido na demanda e, por decorrência, temos
conseguido diversas decisões favoráveis aos nossos
clientes.
Outro ponto polêmico de propriedade
compartilhada é o sistema de venda de impacto,
que é emocionar o cliente e criar meios de
concretizar o negócio naquele momento. O
judiciário não enxerga com bons olhos esse
sistema de vendas. Não é hora do judiciário
conhecer mais sobre as vendas de impacto
(como funciona e sem ter preconceitos) para ter
julgamentos mais isentos?
Márcia Rezeke - Não há dúvidas de que o Poder
Judiciário precisa conhecer melhor o produto e o
sistema, com a nalidade de se desvencilhar desse
estigma de que se trata de algo feito com a nalidade de
enganar o consumidor. A venda de impacto não ocorre
somente nesse mercado, sendo prática comum de
outros nichos, como, por exemplo, o mercado de
automóveis e de imóveis por inteiro. Os estudos mostram que quando se vende dentro do conceito leve 3
pague 2 a venda é mais ecaz que aquela onde se
oferece um desconto de 50%. Para os estudiosos, esse
comportamento do consumidor demonstra que toda
aquisição tem muito mais um conteúdo emocional do
que racional. Jürgen Klaric, especialista em neuromarketing, diz que as pessoas compram baseadas em três
coisas: para reduzir o medo, para economizar energia e
para sentir mais prazer e conforto. O que se depreende
disso é que toda compra carrega um forte viés emocional. A venda de qualquer produto passa por um processo onde o cliente precisa se emocionar. Isso não é
diferente na venda de uma multipropriedade ou de um
produto de time sharing, porque o processo de venda é
estruturado para aguçar no consumidor um sentimento
de que seus sonhos de férias poderão se realizar e ele
está próximo de poder desfrutar de momentos de lazer
com a família e amigos, em lugares aprazíveis. Nesse
sentido, Seth Godin, autor de vários livros sobre negócios e marketing, é assertivo ao dizer que "as pessoas não
compram bens e serviços. Elas compram relações,
histórias e magia". Na grande maioria das vezes as
pessoas compram o que suas emoções querem, não o
que elas efetivamente necessitam e vem daí o direito de
arrependimento, um mecanismo legal de proteção que
autoriza o consumidor desistir da compra, sem penalidades ou prejuízos. O prazo de sete dias foi entendido
pelo legislador como o suciente para o consumidor
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acalmar suas emoções e reetir sobre a compra
realizada.
Vários empreendimentos de multipropriedade já foram entregues e outros o serão nos
próximos anos. Muito foi prometido em relação
ao uso, benefícios e, em alguns casos, até certa
rentabilidade. Existem riscos jurídicos de alguns
clientes reclamarem na justiça se sentirem que
foram enganados com o que foi entregue?
Márcia Rezeke - Certamente que há um risco
latente se o que foi prometido não for honrado pelo
empreendedor. Isso sem falar que a promessa de
rentabilidade, dependendo da forma como é feita,
poderá esbarrar e ofender as regras estipuladas pela
CVM, relacionadas aos contratos de investimento
coletivo. Um produto de multipropriedade necessita ser

pensado, projetado e implantado não como uma venda
imobiliária pura e simples, mas como um produto de
férias com uma base imobiliária. A venda não se encerra
na assinatura do contrato, a venda se estende até que o
empreendimento seja entregue, o que foi prometido
esteja implantado e em funcionamento. E esse é o cerne
da questão, o entusiasmo de alguns empreendedores e
suas equipes de vendas quando do lançamento e
durante a comercialização, que acabam prometendo
mais do que o empreendimento terá ou oferecerá. É fato
que, se o cliente encontrar um bom departamento de
pós-vendas, que o auxilie a entender o produto, sua
forma de funcionamento e, ainda, ajudá-lo a resolver
seus problemas, o empreendedor e demais envolvidos
com o produto terão menos problemas com as insatisfações e angústias do consumidor que, se não acalmadas
ou resolvidas, certamente desaguarão no Judiciário.

O Rezeke e Azzi Advogados atua fortemente próximo às
empresas do ramo imobiliário e de hospitalidade,
particularmente, construtoras, incorporadoras, empresas
hoteleiras e que atuam na área de vacation club, o que lhe
permite estruturar negócios nas áreas de incorporação
imobiliária, de empreendimento de uso múltiplo, de
condomínios hoteleiros, de time sharing, loteamentos,
consórcio de imóveis e de shopping center. Além disso, tem
grande atuação na área de direito do consumidor, em
especial, nos casos de tempo compartilhado.

Avenida Angélica, nº 2.220, 11º andar | São Paulo-SP | CEP: 01228-200
Telefone: (11) 3065-1100 | www.ra.adv.br
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A importância do Projeto de Lei de Multipropriedade
no desenvolvimento dos mercados turístico e imobiliário

Maria Carolina Pinheiro

Rodrigo Mathias

A multipropriedade, ou seja, venda fracionada de
imóveis voltada para a segunda residência, tem
ganhado adeptos ao longo dos anos. O conceito surgiu
inicialmente para a comercialização de casas de luxo e
veraneio nos Estados Unidos, onde o modelo já está
bem difundido, e com o tempo, o negócio ganhou novo
formato e começaram a ser vendidas também casas e
apartamentos em condomínios de alto padrão, resorts e
hotéis.
No Brasil, as incorporadoras e construtoras,
descobriram na multipropriedade, uma ótima
oportunidade para o desenvolvimento do mercado
imobiliário. Intitulada economia colaborativa, o modelo
está em franca expansão no País. Cada vez mais o
público brasileiro busca por essa opção de investimento
imobiliário, uma vez que percebe que é uma forma
inteligente de adquirir sua propriedade por valores mais
acessíveis e ainda ter acesso à uma grande rede de
empreendimentos em diversos destinos pelo mundo.
Hoje, a atividade da multipropriedade está
embasada na Lei n. 4591, de 1964, que trata da
incorporação imobiliária. Mas, tramita no Congresso
Nacional, o Projeto de Lei n. 54/2017, recém aprovado
pela CCJ do Senado (Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania), seguindo então, para a votação plenária
na Câmara dos Deputados, e que deve regulamentar as
atividades dessa indústria, criando um instituto jurídico.
Mas qual a real importância da aprovação da lei?
Quem explica é Márcia Rezeke, mestre e doutora
em direito civil e especialista em direito imobiliário e
Multipropriedade: “Usando da experiência que já se tem
nesse setor, ao elaborar o Projeto foram pensados em
artigos para trazer clareza em relação à atividade como
negócio e ao próprio produto da multipropriedade, o
que por si só, já deve facilitar as negociações e diminuir
o receio que algumas pessoas têm de investir no
segmento. ”

Márcia Rezeke

Bernardo Chezzi

Ou seja, o principal objetivo do Projeto de Lei da
multipropriedade é esclarecer a natureza imobiliária
dessa relação jurídica. Além disso, sua regulamentação
oferecerá garantias reais em relação às frações de
tempo e aos períodos especicados de utilização.
Para o advogado e supervisor jurídico da RCI no Brasil,
Rodrigo Mathias, a regulamentação também é extremamente
relevante para fomentar o turismo em diferentes destinos que
talvez não seriam explorados não fosse a oportunidade de se
trabalhar com a multipropriedade. “Essa regulamentação vai
oferecer segurança jurídica também para o empreendedor.
As construtoras, incorporadoras e administradoras terão mais
tranquilidade para explorar novos mercados e movimentar a
economia de regiões em que a multipropriedade ainda não
está em evidência”, comenta.
O especialista em direito imobiliário, Bernardo
Chezzi, esclarece ainda que o projeto de lei é fruto de
uma construção de todos os interessados no setor e na
academia e arma que a aprovação é fundamental para
a estabilidade do segmento. "É importantíssima a
aprovação do Projeto de Lei pelo Congresso para dar
segurança jurídica ao setor, podendo caminhar-se, a
partir de então, com a estabilidade necessária perante o
Judiciário, inclusive, registros de imóveis para conforto
dos próprios adquirentes. Hoje não há ainda marco
jurídico que discipline de maneira satisfatória as
peculiaridades da multipropriedade", explica.
Para Maria Carolina Pinheiro, Diretora Geral da
RCI Brasil, o que se conclui é que a aprovação da lei se
faz essencial para todos os envolvidos do setor,
principalmente pelas particularidades do modelo de
negócio. ‘’Para oferecer uma nova oportunidade ao
mercado imobiliário a partir de um formato de produto
diferente, com grande potencial de crescimento, requer
não só domínio técnico e experiência, como também
amparo jurídico que possa manter a indústria da
multipropriedade cada vez mais promissora", ressalta.
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Profissionais satisfeitos

=

Desenvolvimento da empresa

Descubra como a WAM Brasil se tornou a primeira empresa especializada em
multipropriedade imobiliária a ser reconhecida como uma das melhores empresas
para se trabalhar do país com a certicação Great Place To Work, e como isso contribui
para o crescimento da empresa.
Anualmente a empresa norte-americana Great
Place To Work certica as melhores empresas para se
trabalhar no mundo. Através de uma plataforma online
e questionários especícos consegue avaliar as
empresas e suas práticas em relação a gestão de
pessoas. Essa certicação é reconhecida como a mais
importante na área de desenvolvimento e gestão de
colaboradores no mundo corporativo.
Seguindo o objetivo constante de inovação e
crescimento, a WAM Brasil, empresa especializada no
mercado de multipropriedade imobiliária, buscou essa
certicação para coroar o desenvolvimento da empresa
na parte de gestão de pessoas. A empresa tem quatro
anos de atuação no mercado, contando com 1.328
colaboradores, em seis estados do país: Goiás, São
Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Espírito Santo
e Bahia.
‘’A certicação Great Place to Work veio de
encontro às nossas ânsias e expectativas, de forma
legítima, empossada pelos colaboradores que perceberam a empresa como um grande local para se traba-

lhar’’, celebra a gerente de desenvolvimento humano da
WAM Brasil, Janaína Brasil. ‘’Isso mostra uma empresa
que se preocupa com seu colaborador, com a melhoria
de seus processos, de suas ações. Preocupada com o
interno, mas também com o social’’.
Ela explica que com o crescimento acelerado da
empresa e o reconhecimento das boas relações com os
consumidores (com a certicação ISO 9001, em 2015,
com re-certicações em 2016 e 2017 e premiação por
dois anos consecutivos como melhores empresas para o
consumidor pelo Reclame Aqui - Revista Época), a WAM
Brasil desenvolveu sua missão, visão e valores e passou
a atuar mais fortemente na gestão de pessoas.
De acordo com a gerente da WAM Brasil, era
necessário alinhar os valores praticados, tais como
satisfação do cliente interno, meritocracia, responsabilidade com indústria de cotas, entre outros; com a
percepção que a equipe tinha da empresa através de
uma instituição imparcial. ‘’Atuando em seis estados
diferentes, era muito urgente que buscássemos ouvir os
parceiros e colaboradores de uma forma imparcial’’.
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Investimento nos colaboradores
Janaína Brasil destaca os pontos fundamentais
para a satisfação dos colaboradores da WAM Brasil:
‘’envolvimento da equipe nos projetos, ferramentas
adequadas de trabalho, líderes comerciais engajados,
possibilidades reais de crescimento, aprendizado de
novos processos, contratação de prossionais de
renome no mercado do turismo, incremento do processo
de vendas, tecnologia da informação em constante
desenvolvimento’’.
Segundo a gerente da WAM Brasil, o crescimento
da empresa nesses quatro anos não teria sido possível se
os sócios não incentivassem e priorizassem a busca pela
excelência e organização empresarial como - melhorar
e adequar as instalações físicas da empresa, de forma a
propiciar melhor ergonomia para todos; desenvolvimento de organograma da empresa, para ampliar a
visão dos parceiros e colaboradores, para que vislumbrem chances reais de crescimento prossional;
investimentos em consultorias que incrementam a
política de salários, benefícios e remuneração; desenvolvimento de processos, abrangendo a área administrativa e comercial.

Como se obtém
a certificação?

A empresa se cadastra para receber a certicação Great Place to Work e então são escolhidos
alguns colaboradores para participar da pesquisa,
avaliar e analisar a empresa e gestores diretos. Eles

Sócios-diretores da WAM Brasil,
Waldo Palmerston e Marcos Freitas,
durante evento de comemoração da
certicação junto aos colaboradores,
em Goiânia/GO.

recebem um login e senha para responder as
questões diretamente na plataforma da GPTW. A
empresa não tem nenhuma participação nas
respostas, o colaborador tem total autonomia e
liberdade de acessar a plataforma.
‘’Essa certicação é anual e para mantê-la a
empresa necessita continuar realizando as boas
práticas em relação à gestão de pessoas e produzir
melhorias contínuas nos itens que foram avaliados.
Os pontos que ainda precisam de ajustes serão
nossos objetivos e foco, para aumentarmos nosso
percentual de satisfação nos próximos anos’’, arma
Janaína Brasil.
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Plaza Vacation Club inaugura
sala de vendas no Rio de Janeiro
Rede Plaza de Hotéis, Resorts & SPAs e Live Better Brasil iniciam operação de vendas do clube férias
no novo hotel administrado pela rede hoteleira, o Plaza Barra First.
Salas urbanas mas com visitas de turistas

Equipe da sala de vendas do Plaza Barra First

No começo de janeiro desse ano a Rede Plaza de
Hotéis, Resorts & SPAs iniciou a operação de seu primeiro hotel na cidade do Rio de Janeiro, o Plaza Barra First.
Assim, aumentando o portfólio de empreendimentos
que a rede hoteleira oferece aos clientes.
Juntamente com a gestão hoteleira a Rede Plaza
levou para o Rio de Janeiro o modelo de negócio de
timeshare, com seu clube de férias, o Plaza Vacation
Club, com a abertura de uma sala de vendas no Plaza
Barra First, e comercialização sob responsabilidade da
Live Better Brasil, empresa especializada em gestão e
vendas de produtos de propriedade compartilhada.
''Estamos muito motivados com relação ao RJ,
pois é um mercado extremamente promissor nanceiramente, além de ter uma cultura de viagens de lazer
muito forte, estão sempre se movimentando em busca
de algo novo'', arma o sócio-diretor da Live Better
Brasil, Sidney Machado.
De acordo com ele, a localização privilegiada do
Plaza Barra First, em uma região nobre da cidade
maravilhosa, na Barra da Tijuca, facilita à visita dos
convidados até a sala de vendas. ''Nossa perspectiva é
aumentar o exponencial de vendas em 20% do projetado para que no mês de outubro alcancemos o proposto
no início da operação, sendo que acredito que iremos
superar este patamar bem antes deste período''.

Sidney Machado diz que a sala do Plaza Vacation
Club seguirá a expertise das outras salas de vendas com
gestão da Live Better, salas urbanas ou off site, ou seja, o
público target será o próprio morador da cidade, mas a
empresa também aproveitará o grande potencial
turístico do Rio de Janeiro, com vários visitantes do Brasil
e mundo, e contará com ações de marketing direcionada para turistas. ''Dividimos essa tarefa para que nossa
inteligência de negócios e marketing tenham um
business plan bem denido para fazer a captação dos
turistas sem o método tradicional que é por OPC''.
O Plaza Vacation Club conta com mix de produtos
e hotéis para seus clientes. Na sala de vendas do Rio de
Janeiro são comercializados vários produtos: além do
Plaza Barra First, o Bahia Plaza, em Camaçari/BA, e
Buenos Aires, na Argentina; e ainda terão resorts que
iniciarão suas obras esse ano, em Bariloche, na
Argentina, em Ilhéus/BA e Canela/RS.
Além desses produtos comercializados, clientes
Plaza Vacation Club podem utilizar os outros hotéis e
resorts da Rede Plaza: Plaza São Rafael, em Porto
Alegre/RS, Plaza Blumenau/SC, Plaza Caldas da
Imperatriz Resort & SPA/PR, Plaza Florianópolis/SC,
Plaza Ecoresort Capivari/PR, Pousada Arraial do Ouro,
em Gaspar/SC, Pousada Ponta do Lobo, em Balneário
Camboriú/SC, e Pousada Canto da Vigia, em
Penha/SC.

Sidney Machado,
Diretor da Live Better
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Vip Club Manager

Sistema para elevar o nível dos vacations clubs

Lançamento do sistema de gestão para
clubes de férias traz mais ferramentas
para que projetos de tempo compartilhado sejam mais eﬁcazes e lucrativos.

Operações comerciais de projetos de propriedade compartilhada são complexas. Muitos números,
resultados, metas, comissões, relatórios, atendimentos,
etc. Não há como realizar um trabalho ecaz apenas
com softwares de planilhas eletrônicas. Sistemas de
gestão especícos para timeshare e multipropriedade
são essenciais.
Sentindo essa necessidade, o Vip Club Soluções
Inteligentes (empresa especializada em vacations clubs,
responsável pela comercialização e gestão do clube de
férias do Cana Brava All Inclusive Resort, em Ilheus/BA),
desenvolveu o próprio sistema de gestão para propriedade compartilhada: o Vip Club Manager, que já conta
com três empresas parceiras que utilizam o novo
software: o Cana Brava Vip Club, o Brasil Tropical
Vacation Club e Manhatan Vacation Club, ambos de
Fortaleza/CE.
‘’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’’, diz o diretor comercial do Vip Club Soluções
Inteligentes, Rui Aires.

Além do sistema ser responsivo e ajudar em
melhores resultados em todas as áreas de uma operação (captação, sala de vendas e pós-vendas), o software
possui integração com uma ferramenta essencial para
sócios do clube de férias – um site exclusivo, onde o
mesmo pode consultar o extrato de utilização e nanceiro, solicitar reservas e ter acesso a um chat ao vivo com a
Central de Relacionamento com o Cliente.

Sistema conta com interface
simples e robusta
O gerente de pós-vendas do Brasil Tropical
Vacation Club, Walesko Sampaio, responsável pela
implantação na empresa, explica que o software possui
uma integração entre captação, vendas e pós-vendas,
com uma interface simples e de fácil operacionalização.
‘’O Vip Club Manager possui uma integração
com todas as áreas, funcionamento em qualquer
dispositivo móvel (smartphone ou tablet), exibilidade
em relação a sua implantação e adequação a atividade
da empresa; e dashboards criados com os principais
indicadores’’, comenta Walesko Sampaio.
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A possibilidade e necessidade de regulamentação de
aplicativos on-line de hospedagem
* Por Laís da Costa Tourinho

A era da economia compartilhada já começou e,
junto com as inovações na forma das pessoas se
relacionarem e nas transações negociais em geral, tem
trazido inúmeros desaos jurídicos, na conformação da
ordem jurídica a esta nova realidade. Toda mudança
gera questionamentos, e aqui não é diferente. O Direito
não pode se omitir em frente à evolução da sociedade e
precisa encontrar soluções para os novos conitos, de
forma que não freie a inovação, mas que também não
permita violações e abusos a direitos.
Os aplicativos de hospedagem e os de transporte
são os mais comuns mundialmente e são os que sofrem
os maiores ataques, justicados ou não. Isso signica
que são estes os novos serviços que mais impacto
produzem na sociedade.
No que se refere aos aplicativos de hospedagem,
nomeadamente o mais popular deles, o Airbnb, tem-se
visto diversas consequências ao redor do mundo pelo
seu uso cada vez mais intenso. Não são poucas as
cidades que estão sofrendo com o impacto desta
tecnologia, com o aumento signicativo no uxo
turístico. À primeira vista tal seria uma consequência
exclusivamente positiva, mas um olhar mais atento é
suciente para perceber que a questão não é tão
simples. Cidades como Barcelona e Lisboa, para citar

apenas dois exemplos, estão sofrendo com o aumento
abusivo dos valores dos alugueis dos imóveis, retirando
os moradores locais de suas residências, por não mais
poderem arcar com os preços das locações.
Esta é uma consequência gravíssima, que não
pode ser ignorada no Brasil, mesmo que em nosso país
o auxo turístico não seja ainda tão intenso a ponto de
provocar situações semelhantes àquelas vistas nestas
cidades europeias.
Dito isto, não se pode negar que tais aplicativos
devem sim se submeter a regulamentações especícas. E
não se deve limitar a discussão à competitividade destes
serviços frente aos serviços clássicos de hospedagem – a
hotelaria. Talvez esta nem seja a maior questão. Os
impactos na vida do cidadão comum, como aumento
dos aluguéis e a prestação de serviço e a alta rotatividade em prédios residenciais, são de extrema relevância e
urgem serem tutelados frente à nova realidade que, ao
que parece, veio para car, e não se pode negar
também agrega valor e traz benefícios às cidades.
A Lei 8.245/1991, chamada Lei do Inquilinato,
não é hoje suciente para regulamentar esta nova
realidade e precisa sofrer alterações ou ser complementada por novos diplomas legais especícos.
Não se pode querer que uma lei de 1991 se
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amolde aos modernos meios negociais do século XXI.
Ao lado das consequências práticas na vida do
cidadão, hoje duas questões estão sobressaindo na
discussão em nosso país: a cobrança de impostos e a
competência legislativa para impor normas aos serviços
dos aplicativos de locação de imóveis.
No que se refere à primeira, entendemos pela
possibilidade e necessidade de cobrança de impostos.
Ao proprietário do imóvel já há a incidência do imposto
de renda. No entanto, não se pode afastar a possibilidade de cobrança de ISS, Imposto sobre Serviço, ao
proprietário, caso de existirem outros serviços agregados à locação, como o fornecimento de limpeza do
imóvel, lavanderia ou até mesmo alimentação. Neste
caso, parece evidente que a locação se torna clara
prestação de serviço de hospedagem.
Quanto à plataforma on-line que hospeda os
anúncios dos imóveis, e que obtém lucro por meio do
recebimento de taxa a cada locação efetuada, parece
também evidente que deve sofrer a incidência do ISS.
Note-se que não se trata de um sítio on-line no qual o
proprietário paga para publicar o seu anúncio, o que
mudaria a dinâmica da relação com a plataforma. Aqui
o aplicativo aufere renda justamente com a prestação do
serviço, com o que não pode se evadir de pagamento
dos impostos devidos, dentre eles o ISS.
A própria Lei Complementar 116/2003, que
dispõe sobre o ISS, já traz em sua lista de serviço anexa,
o serviço de hospedagem como sujeito ao imposto.
No que tange à competência legislativa, entendemos pela possibilidade desta legislação ser editada
pelos Municípios, por força do quanto previsto no art.
30, I, II, III e VIII da Constituição Federal de 1988.
É inegável que a locação de imóveis residenciais
para ns turísticos é de profundo interesse local das
cidades e produz impactos inclusive no ordenamento
territorial, bem como se trata o ISS de um imposto de
competência municipal. Assim, não é sustentável a tese
de que os municípios que estão a legislar sobre o tema
estejam agindo em desconformidade com a
Constituição.
Conclui-se, portanto, pela possibilidade e
necessidade de regulamentação dos serviços de
aplicativo de locação de imóveis diretamente pelos
Municípios, atentando-se apenas para não conitar
com normas federais, que são, neste caso, apenas
gerais.
* Laís da Costa Tourinho é advogada especialista em direito
hoteleiro e sócia do escritório Camardelli e Da Costa Tourinho
Advogados.
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ADIT Share 2018 discutirá timeshare
e multipropriedade no Brasil
Evento ocorre de 18 a
19 de junho e reunirá
os principais players
das áreas da hotelaria,
turismo e mercado
imobiliário em Porto de
Galinhas.
Felipe Cavalcante, presidente da ADIT,
durante abertura da 5ª edição do Adit Share,
realizado no Rio Quente Resort, em 2017.

Mais importante evento sobre timeshare e
multipropriedade do Brasil, o ADIT Share, promovido
pela ADIT Brasil (Associação para o Desenvolvimento
Imobiliário e Turístico do Brasil), realizará sua sexta
edição de 18 a 19 de junho no Enotel Convention & Spa
Porto de Galinhas/PE. Em um cenário no qual o Projeto
de Lei de Multipropriedade já foi aprovado no Senado e
encaminhado para a Câmara, a programação contará
com diversos painéis com participação de especialistas
referência no mercado que abordarão as tendências
para a propriedade compartilhada. As inscrições podem
ser feitas pelo site www.adit.com.br/aditshare ou pelo
telefone (82) 3327-3465
Durante o seminário, a ADIT Brasil apresentará
um estudo inédito sobre o mercado de timeshare e sua
representatividade no setor. A pesquisa, realizada pela
FGV (Fundação Getúlio Vargas), disponibilizará
números precisos para mensurar o tamanho desta
indústria no país. Nesta edição, também será feito o
lançamento do ADIT Tech, um espaço sobre novas
tecnologias e aplicativos voltados ao mercado de

timeshare, onde serão apresentadas soluções inovadoras que possam ser utilizadas nos empreendimentos
interessados em utilizar a tecnologia a seu favor.
Outro lançamento será o Vitrine ADIT, que
possibilitará a apresentação de cases com duração de
15 minutos cada, contemplando algum dos seguintes
temas: relacionamento in house com clientes; uso de
tecnologia para a captação de dados e relacionamento
com clientes: big data e IoT; salas off site; captação e
salas em shopping centers; inovações em critérios de
qualicação; entre outros. Este formato possibilita a
apresentação de ferramentas e ideias práticas e aplicáveis voltadas não somente à gestão, mas também à
operação dos empreendimentos de timeshare.
Para o Vitrine ADIT e ADIT Tech, será realizada
uma chamada pública e aberta para selecionar
empresas que possam submeter e apresentar seus
projetos. O ADIT Share reúne anualmente os principais
players do setor para apresentar temas atuais, debater e
ampliar experiências, além de proporcionar novas
oportunidades de network e negócios.

ADIT Share 2018
Data: 18 e 19 de junho de 2018
Local: Enotel Convention & Spa Porto de Galinhas
Rodovia PE 09 S/N, Gleba 6 BA, Porto de Galinhas – Ipojuca – PE

Mais informações: www.adit.com.br/aditshare ou (82) 3327-3465

SOLUÇÕES PARA HOTÉIS E RESORTS

ü Implantação, Comercialização

e Gestão de Projetos Vaca on
Clubs e Mul propriedade.

Viabilidade
Planejamento

ü Soluções para Salas Urbanas:

terceirização e implantação de
Call Center.
ü Implantação de Bandeira

Hoteleria
ü Administração de Condomínios

Fracionados

Comercialização
Treinamento e
motivação de equipe
Gestão de Brindes
Staﬀ e Gestão de TI

