COMUNICADO AO MERCADO
Dados operacionais - Maio de 2014
Santo André, 04 de junho de 2014 – A CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens
S.A.(BM&FBOVESPA: CVCB3), maior operadora de turismo da América Latina, comunica aos seus
acionistas e aos demais participantes do mercado os seus principais indicadores operacionais (não
auditados) referentes à Maio de 2014.
Destaques do Período

Forte crescimento das reservas confirmadas nos segmentos internacional e de cruzeiros
marítimos, mitigando o declínio do segmento doméstico para o período da
Copa do Mundo da FIFA.
As reservas confirmadas nos segmentos internacionais e de Cruzeiros Marítimos apresentaram um
forte crescimento de 22% em Maio de 2014, enquanto que as reservas do segmento doméstico
diminuíram 17% devido à queda no número de embarques para o período de Copa do Mundo da
FIFA (Junho e Julho).

Historicamente, observamos nas copas anteriores um leve declínio nas reservas confirmadas para
embarques nos meses de Junho e Julho, sendo que a realização desta edição do evento no Brasil
tem impactado de forma mais forte as reservas confirmadas do segmento doméstico.

Conforme demonstrado abaixo, as reservas confirmadas totais de maio permaneceram praticamente
estáveis em relação ao ano anterior. Os canais agentes independentes e online, que possuem maior
proporção de reservas confirmadas no segmento doméstico, foram os mais impactados pela queda
das reservas neste segmento.
Enquanto as vendas online apresentaram um crescimento robusto de 33,6% em relação ao ano
anterior, a taxa de crescimento desacelerou em comparação com demais meses do ano, dado que
maio de 2014 marca o primeiro aniversário do lançamento da nossa nova plataforma online.

Reservas Confirmadas Total - R$ mm
Crescimento das vendas nas mesmas lojas
Quantidade de lojas exclusivas - unidade
Reservas Confirmadas Agentes Independentes - R$ mm
Reservas Confirmadas Online- R$ mm

Maio. 14

Maio. 13

14 vs 13

388,3
-3,5%
827
61,8
16,7

391,7
21,4%
737
76,6
12,5

-0,9%
-24.9pp
90
-19,3%
33,6%

Definições:
a)
b)
c)

Reservas confirmadas: vendas realizadas pela Companhia no período, líquidas de descontos e cancelamentos;
Crescimento das vendas das mesmas lojas: variação das vendas das lojas exclusivas abertas a
mais de 12 meses, em relação ao mesmo período do ano anterior.
Quantidade de lojas exclusivas: número de lojas ativas no final do período indicado.

Apesar da queda das reservas confirmadas no mês de Maio para embarques durante o período da
Copa do Mundo da FIFA (Junho e Julho de 2014), as reservas confirmadas para embarques a partir
de Agosto de 2014 cresceram 18%, conforme demonstrado abaixo:

Adicionalmente, a Companhia apresentou forte crescimento das vendas em Maio de 2013 e no 2T13,
de 23,3% e 25,3%, respectivamente. Nosso CEO, Luiz Eduardo Falco, ingressou na companhia em

março de 2013 e uma de suas primeiras ações foi aumentar a disponibilidade de produto
(praticamente dobrou o número de assentos disponíveis), que combinado com outras medidas,
resultou em um forte crescimento das reservas confirmadas, em parte, devido à demanda reprimida
de períodos anteriores.

Apesar do impacto negativo dos feriados prolongados nas reservas confirmadas, este efeito é
positivo para os embarques. Como podemos ver, os embarques nos meses de abril e maio
apresentaram crescimento de 29% em relação ao ano anterior, sendo que as reservas embarcadas
no 2T14 devem crescer entre 13,5% e 14,5%, conforme demonstrado abaixo.

Para mais informações, contate a área de Relações com Investidores:
E-mail: ri@cvc.com.br
Tel.: (11) 2191-1079

Aviso
As informações apresentadas são preliminares, não auditadas e sujeitas à revisão, e foram calculadas com base em
números consolidados e em R$.

Sobre a CVC
Somos a maior operadora de turismo na América Latina em valor de reservas contratadas em 2012, e oferecemos uma gama diversificada
de produtos e serviços focados primordialmente em pacotes turísticos para famílias brasileiras de todas as classes sociais, com ênfase nas
famílias da classe média em expansão. Nosso amplo portfólio de mais de 1.000 destinos domésticos e internacionais combinam tarifas
aéreas, transporte terrestre, hospedagem, seguro de viagem e outros serviços complementares de viagem a preços acessíveis e com
condições de pagamento flexíveis. Nossos produtos e serviços são distribuídos por meio das nossas 827 lojas exclusivas distribuídas por
todo o Brasil, através da nossa plataforma de distribuição online (no site www.cvc.com.br) e da nossa rede de agentes credenciados com
mais de 6.500 agentes independentes.

