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empre disse que me considero uma pessoa com muita sorte por trabalhar em um setor apaixonante, uma indústria que 
através dos anos soube enfrentar desafios, transformar-se e o mais importante, crescer.

A indústria da Propriedade de Férias é, sem dúvida, dinâmica e evolui constantemente, me surpreende a capacidade que 
tem a nossa região da América Latina de criar, mudar os seus produtos, entender os seus mercados, fazer realidade 

infraestruturas que pareciam inimagináveis, mas principalmente me surpreendo por sua equipe maravilhosa.

Todos nós que trabalhamos na RCI, mais do que os seus Aliados Estratégicos de negócios, somos  seus amigos, e não somente nos 
focamos em fortalecer e crescer o seu maior ativo, mas também procuramos constantemente oferecer as ferramentas e 
conhecimento para contribuir com seu sucesso contínuo.

Com base nisto, tenho muito prazer em compartilhar com vocês, nossos amigos da RCI, o primeiro boletim “RCI Insiders” o qual será 
um canal de comunicação eletrônico exclusivamente criado para vocês. Através dos nossos conteúdos estaremos oferecendo de 
forma bimestral informação relevante sobre a nossa indústria, negócio e empresa. 

Nesta edição, apresentamos as vantagens de contar com uma empresa de Terceirização para fazer mais rentável seu negócio, a 
importância da Imagem Pública do seu empreendimento, as Perspectivas e Oportunidades para o ano de 2016. Por sua vez, 
compartilharemos com vocês como conseguir recuperar os seus custos de Marketing, como também temas relevantes para a nossa 
grande indústria.

Com o objetivo de continuar colaborando e mantendo contato com vocês esperamos que aproveitem este meio de comunicação.

Um abraço,

RICARDO MONTAUDON

Presidente e Diretor Executivo da RCI América Latina
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“Faça o que você faz tão bem, para que seus
                    clientes voltem com os seus amigos”.

WALT DISNEY.

POTENCIALIZANDO SEU NEGÓCIOOPINIÃO DOS ESPECIALISTAS TENDÊNCIAS PERSPECTIVASVISÃO DO LIDER LASOS NOTÍCIAS PERFIL TURÍSTICOEDITORIAL CONTATO



EMPRESA DE TERCEIRIZAÇÃO, 
o aliado estratégico para seu negócio.

A terceirização de processos de 
negócio tem tido um incremento 

exponencial nos últimos anos.

As empresas sérias de BPO 
contam com processos bem 

estruturados de Continuidade de 
negócios, com o qual podem dar 
rapidamente solução ante uma 

eventualidade..

Por: Esteban Arce
Diretor de Operações
Resort Services Solutions
 

E stamos num momento onde claramente o 
serviço de terceirização de processos de 

negócios (BPO-Business Process Outsourcing) 
no mundo se encontra em constante 
crescimento. 

Por exemplo, no México estima-se que 70% das 
Centrais de Atendimento são administradas 
através de uma empresa Terceirizada, o que é um 
dado que exemplifica o sucesso que pode ter 
esta indústria.

Este crescimento se dá de forma muito 
importante e também eficaz em países como 
Índia, Filipinas, Colômbia, e claro o México.

Enquanto o modelo BPO é muito adaptável a 
praticamente qualquer tipo de indústria 
(Bancária, Farmaceutica, Seguros, etc), há uma 
grande complexidade com o modelo de Clubes 
de Férias e Timeshare, uma vez que estes exigem 
uma elevada percentagem de especialização e 
foco, o que implica antes de mais nada, que essa

empresa terceirizada seja um parceiro 
estratégico que compreenda todo o negócio e 
especialmente a operação e funcionamento do 
mesmo.

O fato de ter um serviço terceirizado, dá às 
empresas diversas vantagens que ajudarão no 
sucesso do seu negócio, tornando muito mais 
rentável e promissor.

Entre as principais vantagens que este modelo 
oferece podemos encontrar o seguinte:

MELHORAR OS RESULTADOS

As empresas sérias de BPO têm experiência para 
gerir adequadamente e com precisão todas as 
interações com os clientes, e por essa razão, eles 
podem obter resultados positivos e levar a 
operação de maneira interna.

Os percentuais de melhoria podem chegar aos 
60% de eficácia nos resultados atuais. Isso tem a 
ver com uma série de fatores, como a rotação, a 
qualidade do produto, perfil pessoal, incluindo a 
cultura organizacional que influenciam e são 
parte necessária para alcançar resultados 
positivos.

INFRAESTRUTURA ADEQUADA 

As empresas de BPO realizam fortes 
investimentos em infraestrutura tecnológica, os 
quais permitem que os processos sejam 
eficientes, já que são parte fundamental do 
modelo de negócio, dito desta forma, é difícil 
pensar que um projeto vá fazer um investimento  
importante para montar a própria Central de 
Atendimento Telefônico e posteriormente pagar 
por atualizações, manutenção e outros custos 
que normalmente podem não ter sido 
considerados. 

REDUÇÃO DE CUSTOS  

Este é uma das principais razões e vantagens 
pelos quais as empresas terceirizam suas 
Centrais de Atendimento a Clientes. Temas como 
os custos de aluguel, manutenção, estrutura, 
equipes, passivo trabalhista, fazem desta área 
uma das mais atrativas para o modelo de 
terceirização, pois estes fatores podem 
beneficiar ou afetar o funcionamento e 
crescimento da mesma.

De um modo geral se fala de uma redução de 
custos de até 30%, considerando um cenário em 
igualdade de condições.

REDUÇÃO DE RISCOS

Nos últimos anos temos visto como os 
fenômenos naturais tem impactado de maneira 
importante em lugares como Cancun, Los Cabos, 
Vallarta, deixando estragos importantes, 
causando situações de crise para estes destinos 
turísticos, porém, as empresas de BPO contam 
com processos bem estruturados de 
continuidade de negócios, com o qual podem ter 
soluções rápidas diante de eventualidades como 
as mencionadas anteriormente e que permitam 
dar continuidade ao negócio e assim ajudar a 
recuperar a estabilidade a curto prazo. 

EM RESUMEM...

O modelo de Terceirização oferece uma ótima 
alternativa para agilizar, melhorar e crescer, pode 
ser um modelo totalmente flexível e adaptável, 
que é apropriado analisar e investigar em 
profundidade, pois pode proporcionar grandes 
benefícios para o seu negócio. Hoje é um 
excelente momento para analisar essas 
possibilidades, além de ajudar a reduzir os 
custos, permitirá que você deixe o seu call center 
nas mãos de especialistas.
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IMAGEM PERSUASIVA
As palavras convencem, mas o exemplo arrasta.

Por: José Antonio Villavicencio
Gerente Sênior
de Comunicação Corporativa 
RCI América Latina 
 

A imagem é dinâmica: ela é criada, modificada, destruída e recriada, 
mas certamente é mais fácil criar uma boa imagem desde o início e ir 

evoluindo ao longo do tempo..

F reud disse: “Aquele que tem olhos para ver e 
ouvidos para ouvir pode perceber que 

nenhum mortal pode guardar segredo”. 

Tanto os seres humanos como as instituições são 
cem por cento perceptíveis, ou seja, têm a 
capacidade de dar e receber estímulos a cada 
segundo; portanto, podemos dizer que nada 
nem ninguém podem escapar do que está 
projetado em uma imagem.

Hoje em dia, o papel da imagem é fundamental 
para qualquer organização, já que o uso coerente 
e consistente da imagem para os diversos 
públicos-alvo, resultam em considerável 
crescimento das vendas, status, poder e 
confiança, mas sobretudo o mais importante 
para todos os consumidores em credibilidade, ou 
seja, a melhor imagem, maior poder de 
influência.

A maneira de fazer algo incrível é a capacidade de 
convencer ou persuadir os outros, representa uma 
série de procedimentos estratégicos para alcançar 
mensagens corretas que por sua vez geram uma 
percepção coletiva unificada e positiva ao longo 
do tempo, em outras palavras, uma reputação 
positiva para ficar ao longo dos anos.

A imagem pública de uma instituição ou uma 
pessoa vai além da imagem física; é a 
combinação metódica de intermináveis 
estímulos mistos na comunicação verbal e não 
verbal nos protocolos estabelecidos no 
audiovisual, imagem visual e ambiental. 

O fato de que nossos empreendimentos à nivel 
estético gerem  um juizo de valor positivo diante 
de nossos públicos-chave, não significa 
necessariamente que sejam  harmônicos na 
imagem profissional ou transmitida por este 
protocolo. 

Em termos coloquiais, isto se apresenta quando 
um convidado ou consumidor comenta "o hotel 
é muito bonito, mas o serviço é muito ruim" ou 
"excelente serviço, mas o hotel tem pouca 
manutenção."

Hoje em dia, a partir da perspectiva como 
Consultor de Imagem Pública na indústria do 
Setor de Imóveis Orientado ao Turismo posso 
dizer que existem áreas de oportunidade 
fundamentais para que o nossos 
empreendimentos na América Latina possam ser 
mais consistentes.

É indispensável que a evolução respeite a sua 
essência, que unifiquem tanto  suas mensagens 
chave como a identidade corporativa nos 
diversos canais de comunicação e que usem 
corretamente  os sinais e códigos de vestimenta, 
isso vai além de gosto pessoal, já que tem um por 
quê justificado em termos de comunicação.

Em muitas ocasiões acreditamos que existam 
estímulos  que podem ser imperceptíveis diante 
de nossos  associados ou hóspedes. No entanto, 
permitam-me compartilhar 4 das principais 
ações não coerentes que  tenho notado nos 
últimos tempos. Convido-lhe a fazer uma 
reflexão sobre o assunto em maior ou menor 
medida o que acontece em seu negócio:

Criar uma imagem institucional ou pessoal 
coerente requer uma metodologia na qual a 
estratégia vá além dos gostos pessoais requer 
conhecimentos estratégicos, sensibilidade, 
respeito a essência e por consequência 
CRIATIVIDADE.

Diz-se que “O diabo está nos detalhes”  tanto 
para melhor como para pior; fortalecemos 
aquelas ações que nos fazem bem, converter e 
investir naquelas que nos ajudarão a seguir  
crescendo. 

Sejamos exemplo de nossa indústria, porque as 
palavras sem dúvida convencem, mas o 
“EXEMPLO ARRASTA”.

A equipe do negócio não conhece o 
significado do meu logotipo. Não existe 

coerência na questão da criação de estímulos 
entre a psicologia da cor (o que causa a nível 
físico e emocional a partir da percepção da cor) 
e a semiótica da imagen (porquê o tipo de traço, 
tipografia, etc.)

É a essência gráfica de meu empreendimento: o 
que comunica a nível simbólico tudo que sou, 
faço e ofereço. Portanto, se muitos de minha 
equipe não conhecem o significado dele, O 
quanto sei da percepção que meu público tem de 
meu negócio?, Que impacto tem?, Que tão 
ambiguo ou renovado meu logotipo é hoje?

A dispersão de estímulos na sala de vendas, a 
dissonância nos processos protocolares, uso 

de mensagens-chave emocionais, a imagem  
física e o  treinamento da linguagem não verbal 
dos vendedores, em muitas ocasiões carecem de 
força e de sentido. 

Hoje em dia as emoções vendem, as histórias 
envolvem, a leitura empática do outro nos 
canaliza e abre mais a comunicação entre os 
interlocutores, de tal forma que se deve criar 
histórias e processos protocolares 
sistematizados que ocorram naturalmente, onde 
o “Sense Brand” seja tratado com perfeição, ou 
seja, estabelecer um  marketing onde os sentidos 
sejam os principais atores.

A imagem é dinâmica: ela é criada, modificada, 
destruída e recriada, mas certamente é mais fácil 
criar uma boa imagem desde o início e ir 
evoluindo ao longo do tempo.

 O pessoal da empresa, em todos os níveis, 
não conhece sua mística empresarial 

(História, visão, missão, valores, filosofia, lema, 
códigos de ética e protocolos). Não sabem o 
que é fundamental para a organização, as 
bases ou os pilares, quer dizer, não conhecem 
A ESSÊNCIA da empresa.

De fato, existem  empreendimentos  que inclusive 
podem precisar  de algum ou de todos os 
elementos antes descritos. Portanto, Como 
incentivar a minha equipe no trabalho se não 
tenho bases sólidas de IDENTIDADE?

1

4

2 A identidade gráfica é confusa, ou seja, o 
corporativo utiliza um tipo de identidade, 

minha publicidade tem outra imagem, o clube de 
férias apresenta estímulos completamente 
diferentes, o logotipo da entrada do 
empreendimento ou do lobby não é igual ao  que 
aparece na comunicação dos elevadores ou na 
folheteria que é entregue ao chegar ou que se 
encontra nos apartamentos. 

Não é que não há comunicação, sem dúvida 
alguma há, mas um dos princípios 
fundamentais para posicionar uma marca é a 
CONSISTÊNCIA.

3
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“A ÚNICA CONSTANTE NESTA, COMO NA MAIORIA
DAS INDÚSTRIAS, É A MUDANÇA.” 

Gustavo Morales
Diretor de Marketingº
Legendary Preferred Destinations

Formado em Administração de Empresas Turísticas no Instituto Tecnológico de Cancun.

Começou a sua carreira em 1992 como promotor para o grupo Palace Resorts. Em 1994 recebeu a sua 
primeira responsabilidade como capitão da equipe para posteriormente em 1995 ascender a Gerente de 
Programa.
 
No ano 2000 assumiu a Gerência Geral de Marketing de todos os programas externos (Out house) até que 
em 2010 assumiu a responsabilidade como titular da Direção Corporativa de Marketing In house e Out 
house para o México e Punta Cana do mesmo grupo, ficando com 12 propriedades de Palace Resorts / RCD 
Resorts. 

Continua a sua carreira como Diretor Corporativo de Marketing In e Out com a marca Legenday e o seu 
portfolio, dentro do qual estão as marcas: Hard Rock, Edén Roc e Nobu, entre outras.

P ara qualquer Desenvolvimento é 
fundamental criar estratégias de marketing 

que o mantenham como líder de mercado, que 
sejam inovadoras e que consigam uma eficiente 
Geração de Possíveis Clientes, não só em termos 
de qualificação de perfis, também na redução de 
custos e multiplicação das receitas.

Sobre este tema Insiders conversou com Gustavo 
Morales, Diretor de Marketing de Legendary 
Preferred Destinations, quem gentilmente nos 
compartiu a sua experiência sobre temas de 
interesse geral para a Indústria, tais como: 
Estratégias de Marketing e Programas Usados, 
Inovação, Segmentação de mercado e 
Reutilização de Possíveis Clientes. 

INS: Quais são as ações chave a ser realizadas 
dentro de uma estratégia de marketing?

GM: Dentro de uma estratégia de Marketing é 
importante que as seguintes ações sejam 
consideradas:

• Realizar uma análise detalhada
  da informação.

• Realizar um diagnóstico com os pontos  
  detectados a corrigir e áreas de   
  oportunidade a melhorar.

  
• Desenvolver um plano de trabalho  
  específico e baseado no diagnóstico. 

• Levar em conta a implementação do plano 
  de trabalho com um calendário coerente 
  para cada tarefa. 

•Definir as dependências para a 
  implementação.

INS: Qual é a melhor forma de aplicar um 
processo de inovação dentro da área de 
Marketing de um Empreendimento?

GM: O processo deve estar baseado nas 
necessidades e objetivos específicos do projeto 
de inovação. Para isso é necessário ter uma ideia 
clara do que quer ser alcançado; contar com a 
assessoria de especialistas na matéria, fazendo 
que o processo seja simples, funcional e ágil. 

INS: Qual é a importância de que uma 
segmentação detalhada de mercado dentro da 
Indústria da Propriedade de Férias seja feita?

GM: Hoje em dia  é imprescindível fazer uma 
correta segmentação dos diferentes mercados 
com os que trabalha cada projeto, já que a única 
constante nesta, como na maioria das indústrias, 
é a mudança. Por isso é muito importante 
conhecer com precisão o seu comportamento de 
produtividade e eficiência, desta forma podem 
ser avaliadas e determinadas possíveis 
adaptações ao produto, esforços em termos de 
investimento ou inclusive a sua viabilidade e 
permanência como mercado alvo.

INS: Que estratégias podem ser aplicadas para 
a reutilização de possíveis clientes?
Como convencer a um possível cliente por 
segunda vez? 

GM: Existem várias formas, entre as mais comuns 
estão: A implementação de programas de 
reciclagem em aliança com outros projetos, 
procurando que seja incluída de alguma forma 
um produto com diferentes características em 
termos de: tipo de programa, conceito hoteleiro 
ou inclusive oferta de destinos.

Outra é a venda de pacotes com tarifas 
preferenciais (Minivacs). Muitos dos nossos 
possíveis clientes talvez não estejam nesse 
momento com a capacidade financeira para virar 
sócios, e esta é uma ferramenta muito útil para 
ter a oportunidade de tê-los novamente no 
Empreendimento, desta forma garantimos uma 
segunda oportunidade para vender-lhes. Esta 
modalidade é muito utilizada já que cumpre com 
3 objetivos principais:

• Gera ocupação de quartos/diária.

• É um mercado previamente qualificado
  para o nosso produto.

• Otimiza o investimento original
 para a geração de possíveis clientes

E para convencer um possível cliente pela 
segunda vez deve ser feito com:

• Claridade

• Uma oferta de valor tangível.

• Uma proposta diferente e sólida.

Finalmente, Gustavo Morales comentou que 
durante o ano 2015 foram reportados resultados 
muito  positivos para a indústria no geral, os 
quais espera que sejam mantidos como 
tendência de aumento, fazendo referência 
especificamente ao mercado americano, 
mercado este muito utilizado, que gostam dos 
nossos destinos e do qual  somos favorecidos 
com a sua preferência graças a nossa localização 
geográfica, rotas e frequências de voos.
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Por: Juan Ignacio Rodríguez
Vice-presidente Sênior de Desenvolvimento de Negócios
RCI América Latina
 

VAMOS APROVEITAR AS OPORTUNIDADES
QUE O SETOR NOS OFERECE.

Estamos na indústria correta!

S em dúvida, acredito que estamos na indústria 
correta, simplesmente porque no ano de 2015 

foi alcançado um crescimento superior à média 
conforme a última medição da Organização 
Mundial de Turismo, pelo sexto ano consecutivo, 
tendo aumentado as chegadas internacionais mais 
de 4% cada ano desde o ano 2010. A perspectiva 
de crescimento para este ano continua sendo 
positiva, prevendo que as chegadas de turistas 
internacionais aumentem 4% em todo o mundo.

A evolução do setor turístico, como também o seu 
bom comportamento contribui, como bem 
sabemos, tanto para o crescimento econômico 
dos países quanto para a geração de empregos 
nos mesmos, estes resultados que levam aos 
diferentes governos a nível mundial, impulsionar as 
políticas adequadas e fomentar o progresso 
incessante deste setor.

Da mesma forma, o comportamento da 
Propriedade de Férias está ligado diretamente ao 
da atividade turística, o qual será de vital 
importância para todos que fazem parte desta 
indústria na América Latina, levando em 
consideração e analisando fatores essenciais como: 
performance das economias dos países, a taxa de 
câmbio, as necessidades dos viajantes, como 
também o entendimento das tendências turísticas 
para alcançar a evolução constante do setor.

VAMOS ANALISAR OS
FATORES MENCIONADOS:

PERFORMANCE DAS
ECONOMIAS DA REGIÃO.

Países como o Brasil, a Colômbia, a Costa Rica, o 
México, o Panamá e o Peru continuam mantendo 
a inércia provocada pelo crescimento da classe 
média, questão sumamente relevante e que 
apresenta uma grande oportunidade diante da 
generalidade da região da América Latina que 
mostra uma desaceleração do seu crescimento.

Diante deste panorama, a Propriedade de Férias 
deverá focalizar maiores esforços a este grande 
segmento do mercado local, que sem dúvida 
continua desatendido e que representará grande 
parte do crescimento e, fundamentalmente, a 
continuidade da indústria. 

No caso das economias altamente inflacionárias, 
a Propriedade de Férias vira uma ferramenta que 
permite garantir o preço das férias e reduzir a 
incerteza a médio e longo prazo para os usuários.

Contudo, o que fortalecerá mais o nosso setor e 
consequentemente a obtenção de novos 
clientes, é a geração de experiências através da 
tecnologia, ou seja, através da Inovação.

Hoje em dia os sistemas de telemetria, o uso 
adequado de algoritmos, apps, beacons, 
inteligência artificial e de realidade aumentada, 
sem dúvida, serão elementos que mudarão a 
perspectiva de comunicação e a atração de 
novos turistas para a nossa região da América 
Latina.

Portanto, podemos dizer que o comportamento 
da Indústria da Propriedade de Férias na 
América Latina nos últimos anos tem 
apresentado um fortalecimento dos mercados 
internos, e ao mesmo tempo tem integrado 
novas metodologias e novos conceitos de 
produtos, como também novos destinos e 
experiências de férias; o que permite contar com 
uma expectativa de crescimento para os 
próximos anos que pode ser potencializada e 
consolidada se estes fatores conjunturais em 
termos de oportunidades forem bem 
interpretados. Isso tudo entendendo que 
entraremos em um período complexo nas 
economias da América Latina, as quais 
deveremos monitorar constantemente para que 
dentro dessa complexidade e desafios, as 
oportunidades antes mencionadas sejam 
encontradas.

O panorama da nossa indústria é claro, estamos 
no setor correto, mas estamos considerando 
conscientemente os fatores antes descritos e 
estamos aproveitando totalmente as 
oportunidades que o setor nos oferece?

AS NECESSIDADES DO VIAJANTE. 

Atualmente o público alvo ou o consumidor final 
tem mudado, já que apresenta uma importante 
evolução tanto em gostos como em necessidades. 
Portanto, desde a perspectiva da Propriedade de 
Férias existe uma importante oportunidade ao 
entender perfeitamente qual é o perfil do 
consumidor atual que visita os destinos e 
Empreendimentos da região. 

Ao realizar esta importante análise, tanto os 
produtos como os serviços que hoje em dia são 
oferecidos poderão ser adaptados ou 
transformados adequadamente. Como 
mencionado, aqueles Empreendimentos que 
atendam as classes emergentes, deverão mudar 
os seus produtos locais dando maior ênfase à 
palavra chave para o consumidor atual, que é 
“flexibilidade”. 

Ou seja, em poder redesenhar e conceitualizar os 
seus produtos sob este esquema, onde exista 
maior facilidade de uso do produto que vai desde 
o número de anos ao que se compromete com o 
comprador do produto, até temas relacionados 
com a temporalidade, tamanho de unidades, 
duração da estadia e principalmente, na variedade 
e tipo de experiência que a propriedade de férias 
oferecerá.

TENDÊNCIAS TURÍSTICAS.

Atualmente podemos observar que existem 
muitas tendências onde o denominador comum 
está em conhecer o cliente, e em analisar 
detalhadamente gostos e preferências que dão 
como resultado novos conceitos como o 
Geoturismo, Bleisure, Glamping, Turismo 
Religioso, de Luxo, etc.

TAXA DE CÂMBIO.  

A desvalorização das moedas refletida na taxa de 
câmbio apresentará um efeito negativo na 
emissão de turistas da região a destinos como os 
Estados Unidos e a Europa; contudo abrem uma 
grande oportunidade para aqueles destinos da 
América Latina que sejam capazes de capitalizar 
esse mercado local que não terá acesso tão 
facilmente para viajar ao exterior, como também o 
mercado regional que continua mantendo uma 
paridade estável entre países e naturalmente os 
grandes emissores de turistas (Estados Unidos, 
Alemanha, Reino Unido) que além de estar 
crescendo em volume, a taxa de câmbio faz com 
que fique extremamente favorável.
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RECUPERE SEUS CUSTOS DE MARKETING
Soluções inovadoras que lhe ajudarão a recuperar seu investimento.

A Indústria de Propriedade de Fériastem sido 
caracterizada por estar em constante 

evolução, apresentar mudanças contínuas para 
se adaptar rapidamente. 

A causa desta situação está no ativo mais 
importante de qualquer desenvolvedor que são 
os hóspedes, ou seja, o consumidor que exige 
diariamente, que dita as diretrizes a serem 
seguidas. 

Esta exigência leva positivamente para 
benefícios infinitos, pois permite-nos criar 
produtos cada vez mais completos e 
abrangentes e gerar experiências de férias a 
preços mais atraentes, econômicos e flexíveis.

Todos sabemos que não é tarefa fácil atrair o 
cliente adequado para a sala de vendas e que isto 
implica custos de marketing importantes, mas  é 
aí que a criatividade e as ações inovadoras 
permitem criar valor agregado através de novas 
soluções. 

Considerando que o total dos Tours são 
realizados em uma sala de vendas, pode ser 
considerado como um sucesso perto de 30%, o 
que significa que 70% dos clientes que 
participaram de uma apresentação não se 
concretize a venda do produto de propriedade 
de férias, mas gera automaticamente um custo 
comercial para o Club.

Pensando nisso, dentro da indústria se 
encontram diferentes soluções de vendas e 
marketing que foram criadas não só para 
permitir que o futuro proprietário tenha a 
experiência de férias e seu Desenvolvedor possa 
dar-lhe também elementos-chave para 
fechamento da venda ou até mesmo o retorno 
do cliente. 

Essas ferramentas ajudam a reduzir os custos de 
marketing e processos de vendas com um Value 
Per Guest mais eficaz.

Os principais benefícios que um Desenvolvedor 
de Clube Férias adquire através das Soluções de 
Vendas e Marketing são: 

  Recuperação de Custos de Marketing.

  Incremento do VPG da Sala de Vendas.

  Geração de clientes potenciais (já  
  qualificados) para a venda da Afiliação  
  regular do Clube.

Os três principais benefícios descritos acima 
conseguiram impactar positivamente as salas de 
vendas através de programas de RCI, tais como: 
First Day Incentive, Experiences, Fun Pack y 
Referrals assim já reconhecido como o programa 
Trials que além de recuperar as despesas de 
comercialização recebe uma segunda 
oportunidade para converter o seu potencial 
comprador e fazê-lo fiel ao serviço prestado.

Com estas soluções, podemos comprovar que 
já é uma realidade para alcançar um processo 
de vendas com sucesso com retorno de 
investimento altamente eficaz, isto não só nos 
permite multiplicar cada vez mais o número de 

proprietários em um empreendimento, mas 
também contribuir para o crescimento e 
evolução a nossa grande indústria. 

RCI, como empresa líder e com mais de 40 
anos de experiência em intercâmbio de férias e 
serviços de Propriedade Compatilhada criou 
soluções customizadas antecipando-se às 
necessidades de cada um e cada um de seus 
empreendimentos afiliados, sendo não só 
especialista na criação deste tipo de soluções, 
mas contribuindo para o crescimento e 
evolução da indústria da Propriedade de 
Férias e Setor de Imóveis  Orientados ao 
Turismo, que beneficia toda a comunidade, 
seus parceiros e seus consumidores.

Da pluma do INSIDER.
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oda indústria se vê favorecida quando seus 
integrantes têm a oportunidade de trocar 

conhecimento e ao mesmo tempo experiência, e 
a Indústria do Turismo não é exceção.

É por isto que a RCI, sob o patrocínio oficial de 
TORE (Tourism Oriented Real Estate), concebeu 
mais uma vez o ponto de encontro da Indústria 
de Propriedade de Férias e do Setor de Imóveis 
Orientado ao Turismo na América Latina: 
LASOS – The Latin American Shared Ownership 
Summit.   

Com amplo histórico e grande experiência na 
criação e realização de eventos, ano a ano a 
RCI reúne em  LASOS os mais importantes 
representantes do  setor turístico com a 
finalidade de fortalecer e crescer a Indústria a 
partir de um fórum onde foi possível tratar os 
temas mais relevantes e interessantes do 
negócio turístico, compartilhando tendências, 
experiências e conhecimento. 

Em sua última edição, participantes de mais de 
10 países latinoamericanos se reuniram no Hard 
Rock Hotel em Cancún, México, que é um dos 
destinos turísticos mais importantes a nível 
mundial. 

Os participantes tiveram a oportunidade de 
assistir palestras, workshops e mesas redondas 
com especialistas como Jürgen Klaric, 
conferencista # 1 de Neuro-innovación à nível 
mundial que apresentou a conferência magistral  

“VÉNDELE A LA MENTE NO A LA GENTE”

Também contou com a participação de 
renomados expoentes de da Indústria do 
Turismo que lançou questões cruciais, tais como 
Geração de Leads, Marketing Geracional, 
Marketing, Satisfação do Associado, Imagem e 
Persuasión, entre outros. 

Além disso, este ano, em particular, procurou-se 
trazer a criatividade ao limite, posicionando 
como eixo central e recurso necessário e básico 
para a evolução da indústria, para isso contou-se 
com a presença dos palestrantes Adrián 
Peregrino y Ana Paula Blanco, representantes 
de marcas destacadas como Spotify y Uber 
respectivamente, marcas que conseguiram 
evoluir e mudar o paradigma em suas respectivas 
indústrias. 

Somado a isso, este ano foi apresentado o 
LRE – Leisure Real Estate University, programa 
educacional que tem a missão de formar e 
profissionalizar o capital humano interessado em 
entrar no setor de turismo imobiliário. 

O programa LRE em LASOS 2015 incluiu visitas 
técnicas que permitiram aos participantes 
conhecer e experimentar, de primeira mão o 
funcionamento de Projetos chave em Cancún e 
na Riviera Maya.  

O sucesso do evento LASOS reside na 
possibilidade de conseguir reunir todos  
principais players do setor gerando troca de 
conhecimentos teóricos e práticos o que 
fortalece a indústria do turismo. 

Por esta razão, LASOS atingiu um público tão 
variado, que conseguiu quebrar fronteiras entre 
México, América Central e América do Sul, 
tornando-se mais conhecido e gerando maior 
interesse e curiosidade no evento. 

Por esta razão, com alegria e entusiamo, a RCI 
encontra-se em marcha com planejamento do 
evento LASOS 2016 em Punta Cana, República 
Dominicana.

LASOS – The Latin American Shared Ownership 
Summit … o luxo de compartilhar experiências.

AÇÕES QUE UNEM E FORTALECEM
NOSSA INDÚSTRIA TURÍSTICA

T
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MÉXICO
Empreendimentos Afiliados: 520
Semanas vendidas: 201,197

CENTRO AMÉRICA

Empreendimentos Afiliados: 80
Semanas vendidas: 8,631

CARIBE

Empreendimentos Afiliados: 293
Semanas vendidas: 38,729

VENEZUELA
Empreendimentos Afiliados: 72
Semanas vendidas: 25,405

BRASIL
Empreendimentos Afiliados: 180
Semanas vendidas: 48,363

COLOMBIA Y ECUADOR

Empreendimentos Afiliados:78
Semanas vendidas: 25,819

CHILE, BOLIVIA Y PERÚ

Empreendimentos Afiliados:
Semanas vendidas:

ARGENTINA, URUGUAY,
PARAGUAY

Empreendimentos Afiliados: 162
Semanas vendidas: 3,262

Fonte: Análise e Persperctivas de Propriedade de Férias na América Latina e no Caribe 2014

DISTRIBUIÇÃO DA OFERTA
de Empreendimentos Afiliados

e Total de Semanas Vendidas na

Para  Empreendimentos 
Afiliados + %

Para Semanas 
    Vendidas + %8

Fechamento
       Estimado2015

A m é r i c a  L a t i n a
e  C a r i b e  2 0 1 4

23
2,091

POTENCIALIZANDO SEU NEGÓCIOOPINIÃO DOS ESPECIALISTAS TENDÊNCIAS PERSPECTIVASVISÃO DO LIDER LASOS NOTÍCIAS PERFIL TURÍSTICOEDITORIAL CONTATO



SAVE the DATE
 OUTUBRO 18 AO 20, 2016

PUNTA CANA
REPÚBLICA DOMINICANA

2 0 1 6

Serviços em
4 idiomas:
(Espanhol, Inglês,

Francês e Português.)

Infraestrutura 
tecnológica 
avançada.

de 15 anos
anos de experiência na 

indústria turística.

+ 
de 250,000

 proprietários 
atendidos. 

+ de 1, 500,000
contatos
anuais.

+ 

Melhor opção em serviços especializados.
Contato: Esteban Arce - Diretor de Operações

Email: esteban.arce@latam.rci.com Telefone: 5255 5283 1029LASOSummit.com

Ganhador do prêmio

ARDA
Award

ao melhor Call Center 
de Processo de 
Terceirização de 

Negócios.

Processo de Terceirização de Negócio
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COLOMBIA, VENEZUELA
Y ECUADOR
Carolina Piñango
Diretor de Desenvolvimento
de Negócios
RCI Colombia, Venezuela e Ecuador. 
carolina.pinango@latam.rci.com

CARIBE ESPANHOL
Germán Rojas
Gerente de Desenvolvimento
de Negócios RCI Caribe
german.rojas@latam.rci.com

BRASIL
Carolina Pinheiro
Diretor de Desenvolvimento
de Negócios RCI Brasil
mariacarolina.pinheiro@latam.rci.com

MÉXICO - CENTROAMÉRICA, 
CANCÚN - RIVIERA MAYA 
Gustavo de la Serna
Diretor de Desenvolvimento
de Negócios
RCI México- Centroamérica
gustavo.delaserna@latam.rci.com

Juan Ignacio Rodríguez 
Vice-presidente Sênior
de Desenvolvimento de Negócios
RCI América Latina

Ana Laura Acevedo 
Vice-presidente de
Programas Especiais
RCI América Latina
ana.acevedo@latam.rci.com

Gonzalo Seemann De León
Diretor de Marketing e
Contas Estratégicas
RCI América Latina
gonzalo.seemann@latam.rci.com 

Ricardo Montaudon
Presidente e Diretor Executivo
RCI América Latina

ARGENTINA, BOLIVIA, CHILE, 
PARAGUAY, PERÚ Y URUGUAY
Patricio Rossi
Diretor de Desenvolvimento
de Negócios
RCI Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay
Perú y Uruguay. 
patricio.rossi@latam.rci.com

MÉXICO PACÍFICO 
Miguel Ángel Loya
Gerente Regional de 
Desenvolvimento de Negócios
RCI Pacífico
miguel.loya@latam.rci.com

David Fuentes 
Diretor de Consultoria
TORE
david.fuentes@latam.rci.com

Contactos
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POTENCIALIZAMOS SEU NEGÓCIO

2016

INSIDERS
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