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Luciano Rocha
Diretor Executivo do Club Cia

CLUB CIA PLANEJA ALÇAR
NOVOS VOOS EM 2019
A startup Club Cia Viagens e Vantagens, empresa que
nasceu na tendência do mercado compartilhado, está
presente há cinco anos no mercado e oferece aos seus 50
mil associados descontos e serviços em 250 mil hotéis,
espalhados em 180 países no mundo.
Com mais de 15 anos de experiência no segmento de
turismo e hotelaria, com passagens por grandes empresas,
como Accor Hotels e Decolar, o turismólogo Luciano
Rocha, ou Rocha, como também é conhecido, ocupa o
corpo diretivo do Club Cia. Nessa entrevista, Luciano Rocha
aborda os novos comportamentos de consumo, o novo
perl do viajante, as viagens multigeracionais e os planos
da empresa para o ano de 2019.

Como o Club Cia acompanha as mudanças e o comportamento do consumidor? A
empresa busca novas ferramentas que se
adaptam a essas mudanças?
Vivemos no mundo da hiperconectividade e na
era do compartilhamento. Estamos atualizados o
tempo todo e os novos comportamentos de consumo
têm sido uma tendência mundial e não só do brasileiro. A economia compartilhada tem sido reexo desse
momento que passa de tendência para uma necessidade. Esse novo modelo de negócio aproxima as
pessoas de um sonho que antes era distante.
Lembro-me de épocas atrás, quando comprávamos para acumular e hoje, as pessoas buscam
gastos mais inteligentes e pagam apenas pelo o que
utilizam. Considero esse modelo como a melhor
maneira de realizar um sonho e não só o sonho da
segunda moradia. Anal, outros bens como carros de
luxo, barcos, lanchas, helicópteros e casas de veraneio, por exemplo, também podem ser adquiridas nesse
formato que permite maior mobilidade para as
nossas vidas.
O Club Cia, clube que nasceu junto à tendência
do mercado compartilhado, já disponibiliza aos seus
clientes, a possibilidade de experimentar o futuro
desse modelo de negócio. Hoje, através do programa
de intercâmbio de destinos, nossos associados

utilizam a unidade como moeda de troca, permitindo
que conheçam novos lugares. Aliado à essas mudanças, temos investido em tecnologia, como CRM
(Customer Relationship Management), BI (Business
Intelligence), site com uma plataforma de busca
responsiva e fácil e um aplicativo integrado. Essas
ferramentas além de auxiliar cada gestor em sua
tomada de decisão, trazem maior exibilidade e
autonomia na compra de nossos clientes.

Qual a importância de um clube de
vantagens para o sistema de propriedade
compartilhada?
A casa de férias é um sonho a ser construído. E
a busca por viajar, é uma necessidade imediata. Por
isso, o nosso clube de férias é especialista em trade
hoteleiro, oferecendo aos nossos associados serviços
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que vão desde a compra da passagem aérea a
consultoria no retorno da viagem. Aliado aos novos
comportamentos de consumo, é relevante pontuarmos o novo perl do viajante, que tem pensado em
tempo, experiência e personalização.
O intuito é que os nossos associados tenham
vantagens e ainda um atendimento exclusivo de uma
equipe altamente especializada. Nossos benefícios
possibilitam preços competitivos, conforto e qualidade. O Club Cia atende hoje mais de 50 mil brasileiros
que investiram e investem no modelo de negócio
compartilhado.
O nosso clube possui serviços como: aluguel de
veículo, ingressos em parques, transfers in/out,
passeios, viagens de negócios e lazer, seguros
viagem, passagens aéreas, intercâmbio de destinos e
a consultoria personalizada.
O Club Cia promove viagens multigeracionais? Quais os benefícios desse tipo de
modalidade de viagem?
A era do compartilhamento faz com que esse
encontro de gerações aconteça não só em viagens. Já
dizia Fernando Pessoa: “Para viajar basta existir”. E
nós, do Club Cia, existimos e insistimos, em qualquer
idade, com o incontrolável desejo de viajar.
Jovens, idosos, crianças e adultos, quem não
gosta de desconectar-se do dia a dia e descobrir
lugares novos e vivenciar novas culturas e aventuras?
Viagens que reúnem pessoas de no mínimo duas
gerações diferentes, podendo ser ou não da mesma
família, são consideradas viagens multigeracionais e
o Club Cia promove viagens para esse encontro de
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gerações.
Quais os planos do Club Cia para o
próximo ano?
Imagine como seria se, a partir da aquisição da
multipropriedade imobiliária, o proprietário além de
trocar seu período em um dos empreendimentos
associados ao Club Cia, tivesse a opção de monetizar
o mesmo período e obter uma nova experiência
inovadora conosco.
A monetização permitirá ao associado transformar seu período em crédito, gerando poder de
compra para os diversos serviços oferecidos pelo
clube. Em 2019, isso será possível. O Club Cia
entregará aos seus associados mais esse benefício.
Aliado a esse projeto e aos investimentos em
tecnologia, ora citados, o Club Cia disponibiliza aos
associados um site com a plataforma de busca
responsiva e fácil e um aplicativo totalmente integrado. O nosso objetivo é que os nossos clientes viajem
mais e que estejam cada vez mais próximos.
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RCI prepara Top Seller Event 2018

A sexta edição do evento acontece em outubro, no Costão do Santinho, em Florianópolis/SC,
com uma programação voltada para capacitação e amadurecimento do mercado.
O Top Seller Event 2018 já tem data para acontecer. Programado para os dias 23 e 24 de outubro, no
Costão do Santinho, em Florianópolis (SC), o evento que
está na 6ª edição espera bater novo recorde de participantes e receber aproximadamente 600 pessoas.
Muito aguardado pelo mercado, o Top Seller
Event reconhece prossionais de todo o Brasil que atuam
nas salas de vendas da indústria da propriedade
compartilhada, além de realizar painéis de debate e
workshops que discutem tendências e novidades do
setor.
Para a edição 2018, a RCI traz grandes nomes de
palestrantes, que serão divulgados no site ocial do
evento em breve, e uma ampla discussão sobre os rumos
e as boas práticas do setor. Ao todo, são dois dias
intensos de programação sobre a indústria, com cases e
histórias inspiradoras que fortalecem as trocas de
experiências entre os participantes.
De acordo com Fabiana Leite, líder de operações
da RCI Brasil, a agenda de capacitação é uma dos
grandes diferenciais desta edição, promovendo conteúdo diversicado e estratégico. “Nosso desao para esta
edição é contribuir, ainda mais, para o desenvolvimento
do mercado por meio da disseminação do conhecimento e de experiências relevantes em nosso segmento”,
revela a executiva.
Nas edições anteriores, palestrantes como Luiza
Helena Trajano, da rede varejista Magazine Luiza, e
Hortência Marcari - uma das mais reconhecidas atletas
do basquete brasileiro, foram duas das convidadas pela

RCI Brasil para compartilhar experiências prossionais,
de superação e incentivo para os participantes. Para este
ano, a RCI Brasil divulgará o calendário de palestrantes
e debates na página ocial do evento (www.topsellerevent.com.br) e no perl do Facebook/topsellerevent.
Vale acompanhar e conferir a programação que cará
diponível em breve!
Relacionamento e comemoração
à todo vapor
Depois de dois dias de conteúdo intenso, muito
networking e troca de conhecimento, nada mais justo
que uma noite de premiação e reconhecimento. Ponto
alto do evento, a tradicional festa “Red and White”
fechará o Top Seller Event 2018 com a revelação dos
melhores prossionais nas categorias: “closers”,
linners”, “OPC/telemarketing” e “trial”, ou seja, os
melhores da indústria da propriedade compartilhada e
que alcançaram os mais altos números de acordo com
contratos reportados.
“O Top Seller Event 2018 é um momento muito
importante para a RCI Brasil. No evento podemos fazer
um breve balanço de nossas conquistas como líder de
mercado e fortalecer o vínculo com nossos aliados.
Sabemos do empenho e da dedicação das equipes para
continuar entregando um produto|serviço de alta
qualidade aos associados de todo o país. É momento de
celebrar e reconhecer nossos parceiros e nossa força de
vendas”, naliza Fabiana
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TC Brasil apresenta seu novo quadro diretivo
Empresa pioneira no mercado de propriedade compartilhada promoveu três
executivos para cargos de direção e trouxe mais um para compor o time.
A TC Brasil Consultoria,
empresa pioneira no Brasil na
implantação de programas de
vacation club e propriedade
fracionada, com foco no seu
planejamento estratégico, possui
uma série de ações coordenadas,
Adriana Pedrosa
entre elas está a reestruturação de
seu quadro diretivo.
Para isso, a empresa promoveu três executivos
que já faziam parte do quadro para cargos de direção.
Adriana Pedrosa é a Diretora de Relacionamento.
Alessandra Ossuna Pereira passa a ser Diretora de
Marketing e Vendas e Fabiano Polyceno é o Diretor de
Projetos, com foco em novos negócios.
Além das três promoções, em junho, o executivo
Marco Antunes integrou o time da empresa, como
Diretor de Operações, com foco na expansão do
Wyndham Club Brasil.
O Diretor Executivo e sócio da empresa, Antônio
Carlos Gomes, explica que a TC Brasil está passando

Fabiano Polyceno

Alessandra Ossuna

Marco Antunes

por um período de expansão. "São quase 15 anos no
segmento desenvolvendo operações de sucesso e para
isso contamos com prossionais qualicados que nos
apoiaram muito, pessoas comprometidas e fundamentais que sempre acreditaram conosco, trabalharam e
trabalham incansavelmente no desenvolvimento do
negócio, desta forma, acreditamos ser o momento ideal
para expandir nossas forças e reconhecer estes talentos''.
Atuando no mercado desde 2004, a TC Brasil
desenvolveu algumas das operações de tempo compartilhada mais importantes do país, em mais de 20
empreendimentos ao longo desse período.

Novos diretores com muita experiência em tempo compartilhado e hotelaria
Com longa e diversa experiência em empresas de
referência na indústria de turismo, Marco Antunes chega
a TC Brasil como Diretor de Operações, com foco na
expansão do Wyndham Club Brasil. Nos últimos sete
anos o executivo foi Diretor de Operações Comerciais e
Diretor do Vacation Club da Costa do Sauipe e esteve à
frente das áreas de planejamento, reservas, pricing &
RM, marketing e da estratégia de estruturação da
unidade de tempo compartilhado, Costa do Sauipe
Vacation Club.
A executiva Adriana Pedrosa é a nova Diretora de
Relacionamento. Com 14 anos de experiência na
indústria de tempo compartilhado, Adriana participou
da reestruturação do Departamento de Relacionamento
com o Cliente do Grupo Rio Quente e pela TC Brasil já
atuou como consultora operacional, gerente de pósvendas e gerente de projetos, em vários projetos em que
a TC Brasil implantou: Enotel Porto de Galinhas,
Thermas DiRoma, Costão do Santinho, Rede Mabu,
Nacional Inn e Costa do Sauípe. Atualmente responde

pelos projetos Enotel e Asenza Beach Resorts.
Especialista em desenvolvimento de estudo de
viabilidade, novos negócios e gestão de projetos nos
formatos vacation club e fracionado, Fabiano Polyceno é
o novo Diretor de Projetos, com foco em novos negócios.
O executivo tem 14 anos de experiência no mercado de
propriedade compartilhado, com passagem pelo Rio
Quente Resorts e participando de quase todos projetos
de sucesso da TC Brasil, como Beach Park, DiRoma,
Enotel e Costão do Santinho.
No mercado de Tempo Compartilhado há mais
de 15 anos, atuando nas áreas de marketing e vendas
em diversas implantações da TC Brasil, Alessandra
Ossuna Pereira é a nova Diretora de Marketing e Vendas
da empresa. Atualmente, Alessandra atua, principalmente, buscando o desenvolvimento dos prossionais
do mercado nos projetos em que a empresa desenvolve
e utiliza o Coaching como instrumento de performance
em seus treinamentos, direcionamentos e formação de
líderes.
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Grupo Rio Quente alcança 120 frações
comercializadas no projeto fractional

Projeto InCasa Residence Club

Meta para até o ﬁnal de 2018 do Vacation Ownership é vender 200 produtos do InCasa
Residence Club, localizado em Rio Quente/GO, gerando um VGV de R$ 50 milhões.
O Grupo Rio Quente divulgou que o projeto
fractional InCasa Residence Club, localizado em Rio
Quente/GO, chegou ao número de 120 frações
vendidas em um ano de comercialização. Até o nal de
2018 o objetivo é comercializar 200 frações e gerar um
VGV (Valor Geral de Vendas) de R$ 50 milhões.
A meta de comercialização do InCasa é vender
1.000 frações de 40 residências de luxo em cinco anos.
Devido ao sucesso do primeiro ano de operação de
vendas, o Grupo Rio Quente antecipará a construção de
cinco casas já em 2019 e a terraplenagem e infraestrutura para iniciar as obras começarão ainda este ano,
totalizando um investimento de mais de R$ 10 milhões
nesta primeira fase.
Lançado em 2017, o inovador projeto de investimento em residências de férias, o InCasa Residence
Club, é o primeiro fractional do Grupo Rio Quente para
o público AAA, contando com casas exclusivas e serviços
personalizados.
O InCasa se juntou aos outros produtos do
Vacation Ownership do Grupo Rio Quente – Rio Quente
Vacation Club, Vacation Ownership Consulting e, mais
recentemente, Costa do Sauípe Vacation Club - para
contabilizar mais de 30 mil famílias associadas,

consolidando o Grupo como o maior clube de férias da
América do Sul.

Fractional com serviços exclusivos
Localizado dentro do complexo Rio Quente Resorts,
com uma ótima vista das residências e da área de lazer
para a Serra de Caldas, o InCasa conta com 40 unidades com capacidade variando de seis a doze pessoas,
com valores entre R$ 280 mil a R$ 420 mil, conforme o
modelo de residência: duas, três ou quatro suítes.
Além do investimento em uma residência de férias,
o proprietário do InCasa possui outro benefício: a
possibilidade de realizar intercâmbio de férias através
do The Registry Colleciton, um produto da intercambiadora de férias RCI exclusivo para empreendimentos de
alto padrão por todo o mundo.
A idealização, desenvolvimento e estruturação do
projeto aconteceu ao longo dos mais de dezoito anos de
relacionamento do Rio Quente Vacation Club com seus
clientes. O RQVC elaborou alguns estudos e pesquisas
que apontaram o que os seus clientes buscavam: cada
vez mais exclusividade, conforto, soluções personalizadas e novas experiências. Mais informações: www.incasaresidenceclub.com.br.

COMPARTILHE

11

MVC lança campanha para motivar proﬁssionais
Clube de férias da Manhattan Construtora, de Fortaleza/CE, entregará prêmios
com o valor total de R$300 mil.

Para motivar equipes comerciais a atingirem
ousadas metas, as empresas desenvolvem vários
métodos, como reconhecer e premiar os prossionais.
Seguindo essa política de valorização e motivação, a
MVC, clube de férias que une produtos de timeshare e
multipropriedade, lançou uma campanha com uma
premiação super especial para sua equipe comercial,
R$300 mil em prêmios.
''Acreditamos que para continuar sendo os
melhores do Brasil, como diz nosso grito de guerra,
precisamos investir e acreditar nesse potencial retorno
que teremos. Nosso lema é “para os melhores, as

melhores coisas”, e por essa razão a MVC investiu mais
de 300 mil reais em premiações'', diz o diretor comercial
da MVC, Raphael Almeida.
Há duas modalidades de premiação. Para a
premiação mensal serão entregues os seguintes
prêmios: viagens, jantares e serviços em um spa. Para a
modalidade trimestral haverá aparelhos PlayStation 4,
televisores e motos 0 km.
A m o d a l i d a d e m e n s a l s e r á n o Lo u n g e
Manhattan. Para a premiação trimestral, a MVC planeja
uma festa no local do empreendimento.

Valorizar a equipe para crescer
Raphael Almeida conta que a equipe (vendas e captação de clientes)
cou bastante empolgada e animada com os prêmios oferecidos pela
empresa. ''Diferente da maioria das empresas, não aceitamos em nosso
time pessoas apenas para fazerem números, queremos os melhores
conosco, e para isso temos que estar sempre inovando e buscando novos
desaos'', arma o diretor comercial. ''Ser CASE nos impulsiona e a alegria
de nosso time nos motiva cada vez mais. E não é apenas a premiação, é
tudo o que signica. Nosso time tem nome, se orgulha de ser FÊNIX e tudo
que esse símbolo representa. A premiação apenas coroa o sentimento de
cada um''.
Segundo o executivo, essa política de valorização dos prossionais da
MVC é uma visão de toda a diretoria e sócios da empresa. ''Se vamos nos
transformar na maior potência desse mercado, precisamos pensar e agir
grande'', arma Raphael Almeida. ''Esse é o nosso legado. Vamos construir
tudo sempre com muito carinho, sem perder o foco em resultados'', naliza.

Raphael Almeida
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WPA GESTÃO INOVADORA:
Relacionamento com cliente
que constrói uma história

Gerindo uma carteira de mais R$18 milhões mensais, empresa goiana,
especialista em relacionamento com clientes, se consolida como a principal
nesse segmento do mercado de multipropriedade.

O

cliente de multipropriedade é diferente
e especial. Normalmente adquire um
imóvel na planta, para investimento em férias (o que
não é uma prioridade para as famílias), e tem que
esperar alguns anos para usufruir do produto. Para
esse cliente especial, é fundamental uma empresa
especializada para a gestão do relacionamento, pois
o mesmo estará com a empresa por muitos anos,
durante as obras e depois da entrega do empreendimento.
Surgida para gerir o pós-vendas, relacionamento com clientes e carteira de recebíveis dos

empreendimentos de multipropriedade da W
Palmerston Holding, na qual tem como seu presidente o empresário Waldo Palmerston, a WPA Gestão
Inovadora, com sede em Goiânia/GO, se tornou
referência e a principal empresa especializada no
mercado de propriedade compartilhada para pósvendas, com 80 colaboradores e responsável pela
gestão de carteira de R$ 18 milhões por mês, para 15
empreendimentos e mais de 30 mil clientes ativos.
Além dos números expressivos, o reconhecimento da importância e excelência da WPA veio
através de premiações e certicações. A empresa é a
única do mercado a possuir a certicação ISO
9001:2015, que atesta a qualidade dos serviços
prestados aos consumidores. A WPA também
recebeu dois prêmios importantes recentemente:
pelo segundo ano consecutivo a empresa está entre
as melhores empresas para se trabalhar do CentroOeste, com o segundo lugar do Great Place to Work;
e também foi nalista do Prêmio Consumidor
Moderno 2018, que reconhece as empresas com
boas práticas para os clientes.
''Lidar com o relacionamento com o cliente é
algo bastante motivador e prazeroso, pois entender a
real necessidade do cliente e poder transformar isso
em um atendimento personalizado e prestativo é o
nosso papel. Devemos tratar o cliente de maneira
especial e manter o mesmo encantamento encontrado na sala de vendas durante o período em que ele
estiver conosco'', arma o diretor executivo da WPA,
Ênio Almeida.
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Projeto nasceu de uma necessidade
Ênio Almeida conta que o projeto de uma unidade
de negócios especializada em pós-vendas foi desenvolvido a partir de uma necessidade de aglutinar todo as
carteiras de recebíveis dos empreendimentos fracionados da W Palmerston em uma só empresa. ''Antes da
WPA o pós-vendas era pulverizado, cada incorporador
realizava a própria gestão da carteira''.
De acordo com o executivo, essa necessidade de
unir todo o processo veio de feedbacks dos incorporadores e clientes. ''O que gerou uma eciência e ecácia
dentro do propósito de relacionamento com cliente'',
arma o diretor da WPA. ''Criamos um canal único para
que os clientes possam acompanhar as obras e até
depois da entrega do empreendimento''.

desenvolver um pós-vendas especializado em multipropriedade.
O executivo da WPA explica que o cliente da
multipropriedade busca sua casa de lazer e soluções de
férias, enquanto que o cliente do mercado imobiliário
tradicional normalmente procura imóvel de primeira
moradia. ''São produtos completamente díspares,
apesar de serem ambos imobiliários, mas eles atendem
necessidades e prioridades diferentes, até dentro do
próprio orçamento das famílias''.

Pós-vendas para multipropriedade
Para estruturar a WPA, desde a parte de treinamento de prossionais até processos, os executivos da
empresa aproveitaram do know how das incorporadoras parceiras que já faziam gestão de carteiras, como o
Grupo Prive. ''Nosso benchmarking foi interno, com o
que já tínhamos de prática'', conta Ênio Almeida.
Além dessas experiências com pós-vendas das
empresas parceiras, a WPA contratou prossionais
especialistas em relacionamento com grande volume de
clientes, de áreas diversas, como mercado imobiliário,
telemarketing e varejo. Segundo o diretor da WPA, a
soma das experiências desses prossionais e o benchmarking resultou em processos mais precisos, para

Ênio Almeida - Diretor Executivo da WPA

Prêmios e Certicações:

Prêmio Consumidor Moderno 2018
(empresa nalista e certicada)

Certicado ISO 9001:2015

2º Lugar no Prêmio Great Place to Work
(Centro-Oeste)
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Empresa mede satisfação dos clientes
O ótimo trabalho desenvolvido pela equipe da
WPA é medido pela própria empresa através dos
feedbacks dos clientes. Em todos os pontos de contato
entre empresa e clientes (telefone, e-mail, Whatsapp,
redes sociais ou pessoalmente) são realizadas pesquisas
de satisfação sobre os atendimentos.
Outra ferramenta que a WPA utiliza para avaliar
seus serviços é o NPS (Net Promoter Score), que é uma
métrica que tem como objetivo medir a satisfação e
lealdade dos clientes com as empresas. A avaliação da
WPA está em ''cliente promotor'', entre as notas máximas

entre 9-10, o que signica que os clientes estão felizes
com a compra dos produtos, são leais e oferecem
feedbacks positivos.
''Recebemos feedbacks positivos diariamente,
tanto do tratamento que nossos clientes recebem de
nossos atendentes, explanando a agilidade e presteza
que tiveram na WPA'', arma Ênio Almeida. ''Temos o
jeito WPA de encantar e atender o cliente que segue
regras rigorosas de qualidade, valorizando o cliente em
primeiro lugar''.

Empreendimentos que a WPA faz gestão da carteira de recebíveis:
Primeiro empreendimento de multipropriedade lançado pelo
Grupo Prive
§ Marina Flat & Náutica - Caldas Novas/GO

Segundo empreendimento de multipropriedade lançado pelo Grupo Prive
§ Atrium Thermas Residence - Caldas Novas/GO

Consolidação do modelo de multipropriedade em Caldas Novas
§
§
§

Ilhas do Lago Eco Resort - Caldas Novas/GO
Alta Vista Eco Resort - Caldas Novas/GO
Varandas Thermas Park - Caldas Novas/GO

Expansão para outras regiões do país
§
§

Ondas Praia Resort - Porto Seguro/BA
Praias do Lago - Caldas Novas/GO
Primeiro empreendimento no sul do Brasil
§
§

Golden Gramado Resort Laghetto - Gramado/RS
Reserva Ville - Caldas Novas/GO

Consolidação da multipropriedade no país e criação da WPA
§
§
§
§
§
§

Bristol Vista Azul - Domingos Martins/ES
Hotel Ingleses Acquamar - Florianópolis/SC
Centrinho dos Ingleses - Florianópolis/SC
Hotel Fazenda China Park - Domingos Martins/ES
Solar Pedra da Ilha - Penha/SC
Thermas São Pedro - São Pedro/SP
WPA administra carteira de mais de R$ 18 milhões por mês
§ Hotel Laghetto Stilo - Gramado/RS
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Executivos da New Time apontam futuro
do turismo compartilhado durante ADIT SHARE
Sócios e diretores da comercializadora de multipropriedade mostraram estratégias essenciais para o sucesso de empreendimentos voltados ao mercado de compartilhados.

Adriana Chaud

Eduardo Honorato

Tendência mundial, a economia compartilhada
vai ao encontro com os interesses de uma nova geração
de consumidores, que valorizam mais as experiências
em detrimento da posse. O ponto de vista foi defendido
por quatro dos cinco sócios da New Time, durante o
ADIT Share 2018, principal evento sobre propriedade
compartilhada do país, que aconteceu entre os dias 18 e
19 de junho, em Porto de Galinhas/PE.
Durante as palestras, os executivos aproveitaram
para anunciar o alcance da marca New Time em mais
de 20 projetos de multipropriedade lançados, consolidando a empresa como líder nacional no segmento e
maior comercializadora de frações imobiliárias do
Brasil. Com gestão desenvolvedora em mais de 50 salas
de vendas no país, a New Time fechou o ano de 2017
com R$ 1,3 bilhão em vendas.
“Hoje, existe uma tendência de compartilhamento, não só no segmento do turismo, mas em muitas
outras áreas, como helicópteros, bolsas de luxo,
lanchas. Com esse novo modelo econômico, o turismo

João Paulo Mansano

Marco Antônio Vargas

compartilhado torna-se mais inteligente, porque o
cliente compra exatamente o período que tem disponível
para viajar e ainda tem a possibilidade de trocar os
destinos, realizando o intercâmbio”, explica Adriana
Chaud, diretora da New Time, que juntamente com
Eduardo Honorato, João Paulo Mansano e Marco
Vargas, também sócios da empresa, participaram como
painelistas do ADIT Share.
Durante o seminário organizado pela Associação
para o Desenvolvimento Imobiliário e Turístico do Brasil
(ADIT Brasil), os executivos dividiram suas experiências e
zeram análises sobre o futuro do mercado no Brasil.
“Estamos no mercado desde 2011 e, de lá para cá,
observamos a mudança no turismo compartilhado e a
consolidação desse modelo no Brasil”, disse Adriana
Chaud, durante sua palestra, cujo tema foi “O passado,
presente e futuro da propriedade compartilhada”. Em
sua exposição, ela abordou o crescimento desse
mercado e como as estratégias mudaram, observadas
em seus 22 anos de experiência.

DESTAQUE
Viabilidade dos Projetos
Eduardo Honorato tratou sobre o tema “Todo
projeto de multipropriedade é viável?”. Para o executivo
da New Time, projetos em cidades turísticas têm mais
chances de terem êxitos. Honorato ainda pontuou outros
aspectos que devem ser vistos pelos incorporadores
para se ter a certeza da viabilidade ou não do projeto,
como: extensão do empreendimento, metragem dos
apartamentos, produtos certos para os clientes, mínimo
de salas de vendas, experiência em comercialização de
alto impacto, parceria com uma empresa de intercâmbio de férias, cuidado com o custo da comercialização e
excelente atendimento ao cliente.

Vantagens da propriedade
compartilhada
O diretor comercial da New Time, João Paulo
Mansano, explicou aos participantes do seminário sobre
o sucesso do sistema timeshare em empreendimentos
turísticos. Para ele, a expansão do modelo para outros
tantos destinos deve-se, principalmente, às vantagens
dos imóveis fracionados. “O cliente se benecia por
adquirir um empreendimento de alta qualidade, muitas
vezes em resorts, com serviço de hotelaria de primeira
linha e pelo tempo exato que irá usar. Já o incorporador
ganha ao poder usar as frações para dar vazão ao
estoque de um produto que já foi lançado e valoriza a
venda nal do empreendimento”, explicou Mansano.

Vendas e Marketing
“Criatividade em marketing e vendas de multipropriedade” foi outro tema debatido no ADIT Share. Quem
discorreu sobre o assunto foi o sócio-diretor da New
Time, Marco Vargas. Ele falou sobre a importância de
inovar nas técnicas de captação e vendas. “As ações que
zemos, por exemplo, em Pirenópolis para o empreendimento Quinta Santa Bárbara, merecem ser destacadas. Desenvolvemos ações que buscaram nos aproximar da comunidade local, da paróquia local, das
manifestações culturais típicas da cidade, como a cátira.
Montamos um café e, mesmo que a intenção fosse
captar clientes, acabou tornando-se um restaurante
ligado à comunidade”, discorreu o executivo.

ESPECIAL
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Salinas Park Resort
chega para mudar
turismo do Pará

Fachada do Salinas Park Resort

GAV Resorts ﬁnaliza obras de seu primeiro empreendimento em Salinópolis,
com investimento de R$ 108 milhões e VGV de R$ 180 milhões.
2018 marca um importante ano para Salinópolis,
220 km de Belém – o início da operação hoteleira do
Salinas Park Resort, o primeiro resort de alto padrão na
região. Desenvolvido pela GAV Resorts, que também
será responsável pela gestão hoteleira, e comercializado
no sistema de multipropriedade, o Salinas Park teve suas
obras nalizadas e entregue, dentro do prazo, no nal
de julho, e a operação hoteleira iniciará logo que as
licenças pelos órgãos responsáveis sejam nalizadas.
Com um VGV (valor geral de vendas) de R$ 180
milhões, investimento de R$ 88 milhões nas obras e mais
de R$ 20 milhões na comercialização do empreendimento, o Salinas Park Resort conta com 320 apartamentos, totalizando 3840 frações (100% vendidas em 24
meses) e mais de 2500 proprietários. Com o início das
operações hoteleiras no resort, a GAV Resorts projeta a
geração de 130 empregos diretos e 300 indiretos.
''O nosso sentimento é de realização plena, é

muito graticante para o grupo entregar um empreendimento desta magnitude, no prazo estimado, sem atraso,
atendendo a expectativa dos nossos clientes. Um projeto
pioneiro, que foi decisivo para expansão do grupo no
segmento de multipropriedade, bem como para
desenvolvimento econômico, turístico da região de
Salinópolis'', arma o Diretor de Operações e Novos
Negócios da GAV Resorts, Átila Gratão.
O Diretor da GAV Resorts reforça que todos no
grupo possuem um sentimento de gratidão pelo apoio
que receberam nesse projeto – da população e comércio
local, clientes e parceiros. ''Todos abraçaram a ideia de
desenvolver de forma sustentável o turismo, abraçaram
a multipropriedade e a GAV Resorts como um todo, esse
sentimento de ganha-ganha é notório por onde se anda
em Salinas, e nós, enquanto grupo, termos iniciado esse
movimento é realmente graticante''.
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Salinópolis terá projeção nacional e internacional
A expectativa pela inauguração do Salinas Park
Resort é grande, pelo mercado, moradores e comércio
da cidade, pois com o novo resort o uxo de turistas em
Salinópolis aumentará. O diretor administrativo da GAV
Resorts, Gilson Gratão, explica que atualmente o
turismo da cidade sofre com a sazonalidade, recebendo
a maior parte dos visitantes nas férias de julho e de m
de ano, que procuram as praias e belezas naturais da
região.
Com o objetivo de atrair hóspedes para o Salinas
Park, a GAV Resorts estruturou um eciente departamento comercial, marketing e vendas, em que estará
presente nas principais feiras e eventos do segmento de
turismo do país, divulgando o destino.
Como o Salinas Park é aliado a RCI (Resorts

Condominium International), a maior intercambiadora
de férias do mundo, a expectativa é que o resort receba
visitantes durante o ano inteiro, além de que a parceria
com a RCI ajudará na divulgação do resort e destino
para associados no Brasil e exterior.
''O empreendimento traz um padrão de hospitalidade e serviços que a região ainda não tinha. Salinas é
um lugar belíssimo, clima, pessoas, gastronomia, uma
praia de passar inveja em destinos turísticos consagrados, a GAV está apenas lembrando ao turista, veranista,
o espetáculo natural que temos e compartilhando esse
destino com o restante do Brasil e o mundo, através da
parceria rmada com a RCI e uma estrutura comercial
robusta e eciente para projetar Salinas como um
destino de férias'', diz Gilson Gratão.

Imagens do Salinas Park Resort

Planos da GAV Resorts
Além do Salinas Park Resorts, a GAV também lançou outros dois empreendimentos no sistema de multipropriedade em Salinópolis. O Salinas Exclusive Resort, também 100% vendido, e o Salinas Premium Resort, em fase de comercialização. Atualmente, a GAV Resorts conta com seis salas de vendas – duas em Belém, uma Salinópolis, uma em
Macapá/AP e duas em Manaus/AM.
''A GAV Resorts, passo a passo, vem consolidando sua marca e sendo referência no segmento de multipropriedade. Fechamos o ciclo do negócio desde a concepção do produto, construção a operação hoteleira. Esse know how
amplia nosso horizonte para novas possibilidades. Temos prospecções em mais três estados. Com certeza, ainda em
2018, anunciaremos grandes lançamentos com a qualidade e credibilidade GAV Resorts'', revela a diretora comercial,
Aline Gratão.
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‘‘Empreender, permanecer e crescer
no mercado de multipropriedade
é desaﬁador’’

O Diretor do Grupo Golden Dolphin, David Lustosa, no qual a VR4 Share
faz parte, fala sobre o crescimento da comercializadora de multipropriedade,
os desaos do mercado de propriedade compartilhada e sobre parcerias com
marcas internacionais.
Quais os planos da VR4 Share para o
médio e longo prazo?
Ao innito e além! Quando se fala em planos de
médio e longo prazo remete-se à expectativa de crescimento, e se existe um elo que une todos os negócios do
mundo, independentemente da área de atuação, é o
desejo de crescer. Conquistar mais clientes, aumentar o
faturamento e ver a marca se destacar são desejos que
motivam todos os empreendedores a darem tudo de si
todos os dias. Para nós, crescer é um processo orgânico,
haja vista o grande potencial que o mercado apresenta.
Todavia, somos conscienciosos de que crescer não é
uma tarefa fácil, mesmo trabalhando diuturnamente
para que isso aconteça, visto que não atuamos sozinhos
no mercado. Ao contrário, esse se apresenta a cada dia
altamente competitivo e desaador. Sem considerar os
riscos das incertezas políticas e econômicas. Dessa
forma, nosso propósito de crescimento, sem ordenar em
ordem de importância, está alicerçado em: i) estudar e
buscar conhecer profundamente o mercado de multi-

propriedade; ii) estabelecer as melhores práticas
gerenciais e de governança; iii) utilizar dos melhores
sistemas e ferramentas tecnológicos; iv) formar e sempre
trabalhar com os melhores prossionais; v) trabalhar
sempre com o foco do cliente; vi) atuar com ética e
respeito ao meio-ambiente e a todos os públicos, e; vii)
ter no lucro a métrica de existência da empresa.
Quais os desaos de empreender no
mercado de multipropriedade?
Bem, existe uma máxima popular que arma que
"empreender no Brasil é para os fortes''. Essa armação
parte de 03 premissas básicas existentes que são:
burocracia, carga tributária e custo trabalhista. Agora
potencialize essas questões em um mercado incipiente,
em franco crescimento, e ainda sem regulamentação
jurídica especíca? Há ainda outros riscos inerentes à
atividade, como por exemplo: atuação de aventureiros
em todos os níveis no negócio, assim como, excesso de
oferta de produtos em um mesmo destino. Por conse-
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guinte, podemos inferir que empreender, permanecer e
crescer no mercado de multipropriedade é desaador.
Por que é importante para empreendedores terem uma consultoria especialista como
parceira?
Preliminarmente, é importante entender o
conceito de "especialista", já que há muitas empresas e
"prossionais" no mercado que se dizem "especialistas"e
"especializados" em multipropriedade. Por denição,
nós da VR4, somos especializados em multipropriedade,
considerando a multiplicidade de prossionais
generalistas que fazem parte da nossa equipe.
Entretanto, nosso propósito, e foco de negócio, é tão
somente a comercialização de frações imobiliárias. Há
uma diferença gritante na qualidade do que é oferecido
por um prossional especialista e na "qualidade" do que
é oferecido por um prossional generalista.
Quando vamos a um médico, por exemplo,
sabemos da importância da nossa saúde, e por isso nos
preocupamos com o conhecimento que esse especialista
tem, com as habilidades que possui e de que maneira
essas competências se somam para que ele indique o
melhor tratamento para o nosso caso. Se traçarmos um
paralelo, veremos que a atuação da consultoria especialista para o empreendedor é o médico da empresa! Será
ela que fará o diagnóstico preciso do mercado. Será ela
que irá propor o melhor "remédio" a m de evitar ou
mitigar as probabilidades de erros e, por consequência,
desperdícios de dinheiro, proporcionando dessa forma
ao empreendedor, alcance do objetivo proposto de
forma sustentável e rentável.
Quais os desaos para empresas brasileiras conseguirem parcerias com marcas internacionais?
Já dizia o ditado que, "uma andorinha só não faz
verão". Essa máxima, em determinados momentos, vale
também para as empresas, visto que parceria comercial
é a melhor maneira para alcançar o sucesso no mundo
dos negócios. Entretanto, os desaos em estabelecer
quaisquer parcerias comerciais já são enormes em
quaisquer circunstâncias, em razão de diferenças
ideológicas, perda de autonomia, falta de estabilidade,
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dentre outras. Do ponto de vista de formação de
parceria com marca internacional, soma-se as diculdades de romper com os desaos naturais de qualquer
parceria, os desaos do parceiro internacional aceitar o
chamado ''Risco Brasil'', a pecha adquirida de querermos
levar vantagem em tudo e a innidade das leis brasileira.
O que as grandes marcas internacionais
procuram nas empresas parceiras?
Como o princípio fundamental básico de toda
empresa é a obtenção do lucro, inicialmente as grandes
marcas "enxergam" a oportunidade de maximizar
ganhos, e claro, ao ampliar participação no mercado
global, reduz o impacto da concorrência local.
Entretanto, as grandes marcas internacionais mesmo
com possibilidade plena de obtenção de lucro e ampliação de mercado, não estabelecem parcerias sem antes
realizar amplo e profundo processo de due diligence,
não somente no aspecto contábil/nanceiro, mas
também quanto as boas práticas de governança e de
compliance.
O que o mercado brasileiro tem a ganhar
com entrada de marcas internacionais?
Do ponto de vista de economia global, o Brasil
ainda é um país jovem e com abertura de mercado
recente, assim, além da visibilidade que o país ganha ao
acolher uma grande marca, ganha-se também know
how, comprometimento obsessivo com a excelência,
inovação e aprende a ter obsessão por detalhes.
Há espaço para mais empresas estrangeiras investirem no mercado de multipropriedade
e hotelaria do Brasil?
Claro que sim, até porque um dos princípios da
economia é o da concorrência perfeita, que em tese
deveria existir no mercado, muitos compradores e
muitos vendedores. De maneira que nenhum comprador ou vendedor exerça inuência sobre o preço. Obvio
que não estamos falando de qualquer produto, não
obstante, a concorrência estimula inovação, distribui
renda, regula o mercado e reduz a atuação dos aventureiros e aproveitadores.
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Gramado Parks conquista Selo RA1000
Empresa tem a melhor avaliação, entre as empresas do segmento de
propriedade compartilhada, na plataforma online Reclame Aqui.
Durante o painel do
ADIT Share 2018, realizado
nos dias 18 e 19 de junho no
Enotel Porto de Galinhas, em
Pernambuco, a diretora de
relacionamento B2B do
Reclame Aqui, Gisele de Paula,
Indicadores referentes ao 1º semestre de 2018 - Fonte: www.reclameaqui.com.br
revelou que a Gramado Parks
com uma equipe altamente treinada e qualicada a m
é a única empresa do segmenoferecer o melhor atendimento ao cliente, sempre
to de timeshare e multipropriedade que está com
aliando rapidez na resposta, ecácia nas soluções e
avaliação ótima no Reclame Aqui, o que fez com que a
presteza no atendimento'', arma Rodrigo Martins. ''O
empresa recebesse o Selo RA1000.
resultado de tudo isso é maior conança do cliente ao
Com quatro empreendimentos de multipropriecomprar um produto da Gramado Parks e maior
dade sob sua administração (Gramados Termas Resort
motivação da equipe que se relaciona diretamente com
Spa, Gramado Exclusive Resort, Gramado BV Resort e
os clientes, gerando um ciclo virtuoso de credibilidade''.
Gramado Buona Vitta Resort Spa), e tendo como
parceira na comercialização e gestão da carteira de
Preocupação com reputação na internet
clientes a empresa Prime Vacation, a Gramado Parks
atingiu excelentes resultados na plataforma Reclame
Rodrigo Martins ressalta as ações que a Gramado
Aqui. Nos últimos seis meses foi avaliada como “Ótimo”
Parks e a Prime Vacation realizam para ter um bom
(acima da nota 8) por seus clientes; com 100% das
relacionamento com clientes em todas as redes sociais,
reclamações respondidas; índice de clientes que
desenvolvendo conteúdos positivos sobre as empresas e
voltariam a fazer negócio com a empresa acima de 73%
respondendo os comentários bons e ruins, porém jamais
e mais de 93% de casos solucionados; nalizando com
esquecendo da importância do contato que é realizado
uma nota 8,22 atribuída por seus consumidores.
diretamente com seus consumidores, seja via presencial,
O Selo RA1000 foi criado com o objetivo de
telefone ou por e-mail.
destacar as empresas que possuem excelentes índices de
E por m, ele destaca a importância da internet
atendimento no Reclame Aqui. De acordo com o site
nas reputações das empresas “A internet assumiu um
Reclame Aqui, o objetivo das avaliações não é medir o
papel fundamental neste quesito, principalmente, a
grau de satisfação dos clientes, mas o grau de satisfação
partir da intensicação do uso das mídias sociais. Os
de clientes que tiveram problemas reais e foram atendiclientes que fecham negócio
dos.
conosco imediatamente
Para o Gerente Geral de Relacionamento com
procuram referências da
Clientes da Prime Vacation, Rodrigo Martins, esse selo
empresa na web e o que
mostra o quanto a empresa está preocupada em manter
encontram lá é decisivo para
um bom relacionamento com seus clientes e elevar a
iniciar um bom ou mau
percepção positiva com o produto adquirido. Ele
relacionamento. Empresas
ressalta que o Selo RA1000 é concedido apenas às
que não estão atentas a isso
melhores empresas cadastradas no site e, mesmo com
não sobreviverão no mercatodos os indicadores atingidos, a empresa ainda passa
do'', naliza Rodrigo Martins.
por uma auditoria interna do Reclame Aqui antes de
receber o selo.
Rodrigo Martins
''Para atingir e manter esse selo, a empresa conta
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WAM Brasil
Maior comercializadora de multipropriedade da América Latina
se consolida na entrega de experiências
Em 2018, três novos empreendimentos entram em
operações, o Olímpia Park Resort, em Olímpia SP, o Alta Vista
Thermas Park e o Ilhas do Lago Eco Resort, em Caldas Novas.

2
1 - Recepção do Olímpia Park Resort;
2 - Área de Lazer do Olímpia Park
Resort; 3 - Fachada do Ilhas do
Lago; 4 - Panorâmica do Alta Vista.

1
O título de maior comercializadora de multipropriedade da América Latina não basta para a WAM. A
empresa quer ir além. Provando a viabilidade do novo
formato de turismo compartilhado no Brasil, a companhia agora mira outro cume alto: a entrega da experiência ao cliente nal, resultado de um crescente trabalho
desenvolvido nos últimos 5 anos.
A WAM conseguiu números sólidos e respeitáveis
nesse segmento. Só em 2018, conou a centenas de
proprietários o gigante Olímpia Park Resort, no interior
paulista. Em Caldas Novas, a maior estância hidrotermal do mundo, em Goiás, estão com as chaves os
satisfeitos clientes do Alta Vista e do Ilhas do Lago. E já
há algum tempo os clientes do Marina Flat & Náutica e
Atrium Thermas Residence Service usufruem das suas
casas de férias.
As entregas desses empreendimentos representam a sustentabilidade do negócio fracionado, num
mercado onde a WAM já é consolidada na comercializa-

ção. O volume de vendas e os recordes positivos, em
Salas de Vendas de Olímpia e pelo Brasil, comprovam
tal movimento mercadológico, que veio para ser mais
do que tendência, e sim uma nova era do capitalismo, a
era do acesso.
A expertise no gerenciamento do negócio, segue
modelo referência criado pela WAM e baseado em 5
pilares (Incorporação; Comercialização; Estruturação
Jurídica; Club de Vantagens e Viagens; e Administração
Hoteleira), que possibilitam parcerias de renome
nacional na gestão de hotéis (Grupo Privé, Enjoy e Brasil
Trip). O formato do novo turismo fracionado pede
comodidade, dinâmica e total respeito ao consumidor,
com serviços de limpeza, mobiliários padronizados e
aparelhos sosticados de requinte e entretenimento. A
experiência não termina na venda. Aliás, é lá que ela
começa, com um novo conceito de turismo inédito no
Brasil.
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Empresa fortalece a sustentabilidade do negócio

3
4

Com números realizados de VGV superiores a R$ 1 bilhão obtidos de janeiro a
julho de 2018 (noticiados aqui na Turismo Compartilhado no dia 18 de julho), a WAM
amplia o formato, trazendo para o negócio a sustentabilidade do mercado fracionado,
pois, em um segmento que a taxa de distrato se destoa de um mercado imobiliário
convencional, a WAM segue fomentando e se destacando como importante revendedora.
No Brasil, são 23 salas, distribuídas entre as cidades de Caldas Novas-GO,
Olímpia-SP, Gramado-RS, Florianópolis-SC, Porto Seguro-BA, Domingos Azul-GO,
Penha-SC e São Pedro-SP, com a comercialização de 17 empreendimentos.
Suas taxas superam os índices iniciais de viabilidade nanceira, com isto, a WAM
já possui uma nova meta: 40 mil contratos em 2018, totalizando um VGV de R$ 2
bilhões, tornando-a não apenas a maior comercializadora da América Latina, mas do
Mundo.
Abrangendo sua gestão de pessoas, a WAM é a única comercializadora certicada com a ISO 9001; tal qualidade e comprometimento traduzidos na certicação como
melhor empresa para trabalhar em 2018, pela GPTW (Great Place To Work), e ranqueada entre as 25 melhores no Centro-Oeste, evidenciando a satisfação de mais de mil e
quinhentos colaboradores que fazem parte da empresa. Além
disto, pelo terceiro ano consecutivo, foi indicada ao Prêmio Época
Reclame Aqui 2018, certicação que comprova o excelente
atendimento e tratativa aos clientes.
Na era do compartilhável, aplica-se o conceito de generosidade coletiva. E, por compreender e estar inserida nesta esfera
comercial e social, a WAM Brasil apoia seu conceito sustentável de
empreender e nas parcerias e ações sociais onde atua.
Uma destas alçadas é a implementação do projeto de
responsabilidade social “VIVER MAIS WAM”, que incentiva a
mobilização dos colaboradores ao apoio às instituições carentes,
na garantia de agregar valores coletivos, pessoais e institucionais.
A WAM investe para que novas oportunidades se formem e
para que o mercado e as pessoas evoluam. Crescer, construir,
compartilhar: essa é a Meta WAM.

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
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Foco no capital humano
O sócio-diretor da Live Better Brasil,
Sidney Machado, comenta sobre alguns
temas pertinentes do mercado de propriedade compartilhada atualmente, como inovações na comercialização, papel de uma
consultoria e crescimento do mercado.
No último ADIT Share se discutiu muito
sobre novas formas de vender produtos de
propriedade compartilhada, como usar internet,
por exemplo. A Live Better Brasil acredita ser
possível essas inovações na comercialização?
Existem diversos caminhos novos que geram a
probabilidade de maximizar a forma convencional que
a propriedade compartilhada é comercializada atualmente. A Live Better é uma entusiasta no que se diz
respeito a inovação, porém temos que nos atentar em
atuar de forma ponderada, pois ainda temos um
modelo de vendas que é eciente e roda naturalmente.
Acreditamos que agregando valor percebido a esse
cenário podemos incrementar volume e qualidade nas
vendas.
Hoje a internet é um fato e já andamos paralelamente criando formas de nos aproximarmos mais do
nosso futuro cliente remotamente, assim criamos novos
nichos para captação e vendas. Porém, acredito que
hoje não seria possível manter a velocidade de vendas
pela internet, pois ainda não estamos preparados para
essa transição. Mas é totalmente factível essa transformação para as futuras gerações, pois o comportamento
do consumidor está mudando e as formas de comercialização precisam ser implementadas, até porque existem
novos canais de comunicação aparecendo e xando
novas formas de interação entre empresa e consumidor.
O que um empreendedor ou hoteleiro deve
conhecer antes de investir no mercado de
propriedade compartilhada?
Uma resposta como essa demandaria dados
técnicos e muito especícos. Para que possamos colocar
pontualmente algumas informações, necessitamos fazer
que o empreendedor ou hoteleiro perceba em que
mercado ele estará inserido, além de desenvolver uma

viabilidade econômica do negócio muito bem elaborada e de forma conservadora, pois em muitos casos,
falamos com empreendedores insatisfeitos com o
business plan apresentado antes do início da operação,
pois não corresponde com a realidade atual das vendas
e isso tem impacto direto na estrutura nanceira. Além
disto, estar amparado por uma boa bandeira hoteleira
faz toda a diferença, pois reforça a credibilidade dos
proprietários em relação aos serviços que deverão ser
entregues e favorecem o empreendedor na administração do complexo.
Com o crescimento e amadurecimento do
mercado, para a Live Better, o que uma consultoria de timeshare e multipropriedade deve
oferecer aos empreendedores?
O crescimento e amadurecimento do mercado
zeram com que as consultorias entrassem em outro
patamar de desenvolvimento, pois, atualmente não
basta apenas fazer o mais do mesmo para gurar entre
os melhores serviços, o empreendedor ou hoteleiro não
quer um projeto de prateleira. Sem uma visão holística e
multidisciplinar do ambiente não existe a possibilidade
de congurar entre os destaques do mercado. Para a
Live Better, o foco no capital humano é o principal ponto
de desenvolvimento para angariar resultados positivos
em um projeto, até porque podemos falar de nanças,
marketing, relacionamento e todos os outros tópicos,
mas sempre pessoas estarão envolvidas e serão responsáveis pelos processos.

