
Negócios	  sólidos	  



Introdução	  

Negociar	  um	  empreendimento	  hoteleiro	  
não	  se	  resume	  à	  comercialização	  apenas	  
do	  imóvel,	  mas	  sim	  da	  compra	  e	  venda	  de	  	  
um	  negócio	  lucra:vo,	  com	  caracterís:cas	  
específicas,	  tanto	  para	  o	  empresário	  que	  
está	  vendendo,	  como	  para	  o	  inves:dor	  
que	  entra	  em	  um	  mercado	  de	  grande	  
expansão,	  cheio	  de	  peculiaridades,	  
tendências	  e	  novos	  horizontes.	  Por	  isso	  
a	  importância	  em	  ter	  consultores	  e	  
especialistas	  ao	  seu	  lado.	  
	  	  
Nesse	  cenário	  é	  que	  surge	  a	  Compra	  e	  
Venda	  de	  Hotéis.	  Conheça	  a	  seguir,	  
porque	  somos	  diferentes	  e	  todas	  as	  
soluções	  que	  oferecemos.	  



Apresentação	  

Compra	  e	  Venda	  de	  Hotéis	  é	  uma	  
empresa	  que	  tem	  como	  obje:vo,	  
orientar	  os	  seus	  clientes	  na	  busca	  de	  
oportunidades	  de	  negócios,	  fazendo	  o	  
intercâmbio	  entre	  os	  inves:dores	  e	  os	  
proprietários	  de	  imóveis	  do	  segmento	  
hoteleiro,	  por	  meio	  de	  uma	  gestão	  
transparente	  e	  comprome:da	  com	  o	  
melhor	  resultado	  para	  ambos.	  



MISSÃO	  
Ser	  o	  elo	  entre	  o	  setor	  
hoteleiro	  e	  o	  inves:dor	  
para	  concre:zar	  
negócios	  sólidos,	  
baseando-‐se	  em	  análise,	  
consultoria	  especializada	  
e	  	  transparência.	  	  

VISÃO	  
Ser	  reconhecida	  como	  
a	  melhor	  e	  mais	  
segura	  empresa	  de	  
consultoria	  e	  
inves:mento	  do	  setor	  
imobiliário-‐hoteleiro.	  

VALORES	  
-‐	  Compromisso	  
-‐	  Discrição	  
-‐ 	  É:ca	  
-‐ 	  Modernidade	  
-‐ 	  Parceria	  
-‐ 	  Respeito	  
-‐ 	  Transparência	  
-‐ 	  União	  

Apresentação	  



-‐ 	  Contato	  constante	  com	  clientes	  em	  potencial,	  interessados	  em	  terrenos,	  pousadas,	  hotéis,	  
ou	  resorts,	  orientando	  o	  inves:dor	  para	  o	  melhor	  negócio	  dentro	  do	  seu	  perfil,	  com	  
acompanhamento	  de	  todo	  o	  processo	  na	  busca	  do	  imóvel;	  

-‐ 	  Ampla	  atuação	  na	  área	  de	  consultoria	  imobiliária,	  estando	  atento	  às	  necessidades	  do	  
cliente/vendedor	  visando	  atender	  suas	  expecta:vas	  de	  negócio;	  
	  
-‐ 	  Consultoria	  e	  assessoria	  em	  gestão	  e	  operação	  hoteleira	  durante	  os	  processos	  de	  pré,	  
venda	  e	  pós-‐venda;	  

-‐ 	  Orienta	  os	  clientes	  para	  uma	  melhor	  transação	  imobiliária	  na	  área	  da	  hotelaria;	  
	  
-‐ 	  Busca	  ser	  parceiro	  do	  inves:dor	  que	  tenha	  interesse	  no	  setor	  hoteleiro;	  

-‐ 	  Avaliação	  técnica	  do	  imóvel	  com	  análise	  da	  documentação;	  	  

-‐ 	  Apresenta	  sugestões	  de	  projetos	  aos	  inves:dores	  que	  tenham	  interesse	  em	  construir	  seu	  
próprio	  hotel.	  

Diferenciais	  



Consultores	  experientes	  
e	  comprome>dos.	  
Profissionais	  com	  mais	  de	  
20	  anos	  de	  atuação	  nas	  
áreas	  de	  negócios	  de	  
turismo;	  administração	  e	  
gestão	  hoteleira;	  	  jurídico	  e	  
marke:ng,	  gerando	  uma	  
negociação	  consistente	  e	  
segura,	  tanto	  para	  quem	  
vende	  como	  para	  quem	  
compra.	  

Consultores	  Especializados	  



Luiz	  Fernando	  M.	  de	  Azevedo,	  formado	  em	  Administração	  de	  Empresas	  e	  Graduado	  em	  Relações	  
Comerciais	  e	  Vendas.	  Sua	  carreira	  profissional	  sempre	  foi	  voltada	  ao	  Turismo	  e	  Hotelaria,	  onde	  atua	  
há	  25	  anos.	  Iniciou	  no	  segmento	  de	  Aviação	  trabalhando	  na	  área	  comercial	  e	  vendas	  das	  Cias.	  
Aéreas	  Delta	  Air	  Lines	  e	  VASP.	  
	  
Posteriormente	  ingressou	  no	  ramo	  de	  Operadoras	  Turís:cas	  e	  trabalhou	  na	  Salt	  Lake	  -‐	  operadora	  
focada	  no	  segmento	  internacional	  -‐	  e	  Operadora	  CVC,	  sendo	  nesta	  o	  responsável	  por	  negociações	  
comerciais	  e	  lançamento	  de	  novos	  produtos	  e	  des:nos	  nacionais	  nas	  regiões	  nordeste	  e	  sudeste.	  
No	  ramo	  imobiliário	  implantou	  o	  segmento	  de	  comercialização	  de	  hotéis	  na	  conceituada	  Sotheby´s	  
Interna:onal	  Realty.	  
	  
É	  atualmente	  sócio-‐diretor	  da	  Bom	  Des:no	  Viagens(www.bomdes:no.com.br),	  agência	  focada	  em	  
turismo	  de	  lazer.	  Fundou	  a	  Central	  de	  Reservas	  Bom	  Des:no	  e	  Representações	  Hoteleiras,	  empresas	  
atuantes	  no	  mercado	  há	  15	  anos,	  oferecendo	  ferramentas	  à	  Hotéis,	  visando	  maior	  divulgação	  e	  
vendas	  de	  seus	  produtos.	  
	  
Fundou	  a	  Compra	  e	  Venda	  de	  Hotéis	  visando	  expandir	  sua	  experiência	  do	  mercado	  de	  turismo	  ao	  
segmento	  de	  comercialização	  hoteleira	  com	  um	  atendimento	  personalizado.	  

Per<il	  dos	  Consultores	  



Isabel	  Arena	  de	  Azevedo,	  formada	  em	  Direito,	  com	  especialização	  em	  Legislação	  Turís:ca	  e	  
Hoteleira.	  Advogou	  por	  7	  anos	  no	  ramo	  de	  Direito	  Comercial	  e	  Empresarial.	  
	  
Implantou	  a	  Bom	  Des:no,	  empresa	  do	  segmento	  de	  agenciamento	  de	  viagens,	  bem	  como	  Call	  
Center	  de	  Hotéis,	  onde	  já	  atua	  há	  15	  anos.	  Na	  área	  da	  hotelaria,	  representa	  comercialmente	  hotéis	  
de	  vários	  segmentos,	  desenvolvendo	  estratégia	  de	  divulgação	  e	  marke:ng	  hoteleiro.	  Colabora	  com	  
matérias	  e	  textos	  de	  turismo	  para	  o	  setor.	  
	  
Assessora	  a	  empresa	  Compra	  e	  Venda	  de	  Hotéis	  com	  toda	  a	  sua	  experiência	  profissional.	  

Per<il	  dos	  Consultores	  



Eduardo	  Faraco,	  graduado	  em	  Administração	  Hoteleira	  com	  Mestrado	  em	  Administração	  de	  
Empreendimentos	  Turís:cos	  pela	  Schiller	  University	  de	  Londres	  e	  Mestrado	  em	  Turismo	  pela	  
Universidade	  de	  Caxias	  do	  Sul	  tendo	  desenvolvido	  diversos	  projetos	  de	  pesquisa	  em	  
empreendedorismo	  no	  turismo	  e	  gestão	  de	  des:nos	  e	  empreendimentos	  turís:cos.	  
	  
Profissional	  do	  setor	  turís:co	  há	  29	  anos	  com	  atuação	  em	  planejamento,	  operação	  e	  gestão	  de	  
empreendimentos	  e	  des:nos	  turís:cos	  no	  Brasil	  e	  Inglaterra,	  com	  mais	  de	  450	  consultorias	  à	  
empreendimentos	  e	  ins:tuições	  públicas	  e	  privadas.	  
	  
Consultor	  credenciado	  do	  SEBRAE/SP,	  SEBRAE/RR,	  SEBRAE/PR	  e	  SEBRAE/RS	  com	  atuação	  nos	  
Projetos	  do	  Circuito	  Man:queira,	  Vale	  Histórico,	  Circuito	  Religioso,	  São	  Roque,	  Região	  das	  
Hortênsias,	  Campos	  de	  Cima	  da	  Serra,	  Vale	  dos	  Vinhedos,	  Costa	  Doce,	  Fes:val	  Gastronômico	  de	  
Roraima,	  dentre	  outros.	  
	  
Consultor	  do	  Ministério	  do	  Turismo/Ins:tuto	  Marca	  Brasil	  –	  65	  Des:nos	  Indutores	  do	  
Desenvolvimento	  Regional,	  tendo	  realizado	  oficinas	  e	  workshops	  de	  planejamento	  em	  turismo	  e	  
liderança	  em	  16	  des:nos	  nacionais.	  
	  
Experiência	  acadêmica	  de	  mais	  de	  15	  anos	  em	  gestão	  de	  ensino	  superior,	  ensino	  de	  extensão,	  
graduação	  e	  pós	  graduação	  em	  Turismo,	  Hotelaria	  e	  Gastronomia.	  

Per<il	  dos	  Consultores	  



Fábio	  CavaloE,	  formado	  em	  publicidade,	  adquiriu	  seu	  conhecimento	  com	  diversos	  cursos	  
especializados	  nas	  áreas	  de	  marke:ng,	  comunicação	  e	  tecnologia	  ao	  longo	  de	  23	  anos.	  
	  
Até	  2005,	  atuou	  como	  Diretor	  de	  Criação	  em	  agências	  de	  publicidade,	  criando	  e	  gerenciando	  
projetos,	  u:lizando	  diversas	  ferramentas	  de	  marke:ng	  para	  a:ngir	  as	  metas	  de	  clientes,	  como:	  
Mapfre	  Seguros,	  VIVO,	  Itaplan,	  Concessionárias	  AUDI/Volkswagen/Honda,	  DellAnno,	  Delta	  Air	  Lines,	  
Papéis	  Klabin,	  entre	  outros.	  
	  
Conquistou	  3	  prêmios	  em	  Marke:ng	  Direto	  da	  Revista	  especializada	  ABOUT.	  
	  
A	  par:r	  de	  2006	  começou	  a	  empreender	  seus	  esforços	  para	  construir	  uma	  Marca,	  que	  começou	  
com	  1	  loja	  tornando-‐se	  uma	  franquia	  de	  sucesso,	  sendo	  líder	  no	  segmento	  que	  atua.	  
	  
Hoje,	  u:liza	  seu	  know-‐how	  desenvolvendo	  consultorias	  para	  pequenas	  e	  médias	  empresas,	  além	  de	  
ser	  proprietário	  de	  uma	  produtora	  de	  conteúdo	  3D.	  
	  
É	  responsável	  pelo	  Marke:ng	  e	  ações	  de	  publicidade	  do	  Compra	  e	  Venda	  de	  Hotéis.	  

Per<il	  dos	  Consultores	  



Comercialização	  de	  
Hotéis,	  Resorts,	  

Pousadas	  e	  Terrenos	  

Serviços	  

Consultoria	  em	  
operação	  e	  gestão	  

hoteleira	  

Representação	  	  
comercial	  

Call	  Center	  
de	  hotéis	  



Conheça	  todas	  as	  etapas	  para	  o	  sucesso	  da	  negociação:	  

Sistema	  Completo	  

AVALIAÇÃO	  
Pré-‐análise	  por	  
meio	  de	  check-‐list	  
com	  informações	  
do	  empreendi-‐	  
mento	  e	  do	  
interesse	  do	  
comprador,	  para	  
posterior	  avaliação	  
detalhada.	  

CONSULTORIA/	  
DOSSIÊ	  
Mais	  de	  30	  
indicadores,	  com	  
avaliação	  
patrimonial,	  de	  
performance	  
financeira	  e	  
comercial	  do	  
negócio.	  	  

MARKETING	  
Plano	  de	  
comunicação,	  com	  
apoio	  de	  assessoria	  
de	  imprensa	  
especializada,	  focado	  
no	  público	  
personalizado	  ao	  
perfil	  do	  
empreendimento.	  

PROSPECÇÃO	  
U:lizando	  todos	  os	  
instrumentos	  
especificados	  no	  
plano	  e	  rede	  de	  
consultores	  e	  
corretores	  
especializados.	  

ALTO	  POTENCIAL	  DE	  VENDA	  



Para	  mais	  informações	  estamos	  a	  sua	  inteira	  disposição	  para	  contato	  
telefônico,	  por	  e-‐mail	  ou	  reunião	  presencial.	  

Contatos	  

Luiz	  Fernando	  
(11)	  2308-‐8496	  /	  9	  9102-‐5332	  

luizfernando@compraevendadehoteis.com.br	  
www.compraevendadehoteis.com.br	  

Skype:	  luiz.bomdes:no	  	  


