COMUNICADO AO MERCADO
Resultado Operacional – 1T18
Santo André, 05 de abril de 2018 – A CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. (BM&FBOVESPA: CVCB3),
comunica aos seus acionistas e aos demais participantes do mercado os seus principais indicadores operacionais
(não auditados) referentes ao 1T18

Destaques do Período
Crescimento de 12,7% nas Reservas da CVC Corp no 1T18
Segmento Lazer apresentou crescimento de 12,6% no 1T18
Crescimento de 11,4% nas vendas das mesmas lojas

1T18

Reservas Confirmadas ¹
Lazer ²
Corporativo ³
Outros 4

3.146,2
1.788,4
1.189,2
168,5

vs 1T17 Pro
Forma

12,7%
12,6%
10,5%
33,7%

vs 1T17

34,4%
20,3%
63,4%
33,7%

¹ Considera Trend e Visual
² CVC + Visual
³ RexturAdvance + Trend
4
Experimento + SV

As Reservas Confirmadas da CVC Corp totalizaram R$ 3.146,2 milhões no 1T18, representando
crescimento de 12,7% versus o 1T17 Pro Forma.

As Reservas Confirmadas do segmento lazer totalizaram R$ 1.788,4 milhões no 1T18, representando
um aumento de 12,6% versus o 1T17 Pro Forma.

O desempenho do segmento lazer no 1T18 foi ocasionado principalmente pelo forte crescimento dos
segmentos marítimo (+40%) e internacional (+25%), com destaque para a venda dos Circuitos
Europeus. É importante destacar que este crescimento se deu sobre uma base robusta já apresentada
no 1T17.

As Reservas Confirmadas do segmento corporativo cresceram 10,5% no 1T18 quando comparado com
o resultado Pro Forma do 1T17.
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A seguir apresentamos as reservas e principais métricas por canal:

1T18

Reservas Confirmadas
Lojas Exclusivas
Agentes Independentes
Reservas Confirmadas Online ¹
Crescimento das vendas das mesmas lojas CVC
Lojas Exclusivas lazer (unidades)
Lojas Exclusivas Experimento (unidades)

3.146,2
1.425,1
1.569,6
151,5
11,4%
1.199
53

vs 1T17 Pro
Forma

vs 1T17

12,7%
14,2%
10,2%
27,1%

34,4%
14,2%
61,3%
27,1%

95
15

95
15

¹ CVC.com + SV. O atendimento do televendas migrou para os franqueados em julho de 2017. A partir do 3º trimestre passamos a reportar
como vendas on-line somente as vendas efetuadas diretamente pelo site.

Quando analisamos o crescimento por canal, verificamos crescimento de duplo digito tanto em lojas
exclusivas como no canal agentes independentes, 14,2% e 10,2%, respectivamente. As vendas nas
mesmas lojas, também, apresentaram crescimento de duplo digito, 11,4%, no 1T18 em cima de uma
base já robusta apresentada no 1T17 de 13,3%, conforme apresentado no gráfico abaixo:

13,3%

13,4%
11,4%
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1T18

O crescimento de 11,4% das vendas nas mesmas lojas no 1T18, foi impulsionado, principalmente, pelo
aumento de conversão nas lojas exclusivas, resultado da melhor utilização da ferramenta “Minha
Agenda”, e também, pelo crescimento de aproximadamente 19% nas vendas de serviços agregados
como aluguel de carros, tickets de parques e seguro no 1T18.

O canal online apresentou um crescimento de 27,1% no 1T18, impulsionado principalmente pelo
Submarino Viagens.

No 1T18 adicionamos 9 lojas da CVC Lazer, totalizando 95 aberturas líquidas nos últimos 12 meses, e 2
novas lojas da Experimento no trimestre (15 novas lojas nos últimos 12 meses), totalizando 53 lojas.
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Reservas Embarcadas
As Reservas Embarcadas totalizaram R$ 2.241,2 milhões no 1T18, representando crescimento de 8,9%
versus o 1T17 Pro forma.

1T18

Reservas Embarcadas ¹

2.241,2

¹ CVC + Trend + Visual + Experimento
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vs 1T17 Pro
Forma

8,9%

vs 1T17

38,8%

Para mais informações, contate a área de Relações com Investidores:
E-mail: ri@cvc.com.br
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 Corp
A CVC Corp é o maior grupo de empresas de viagens das Américas, formado por 6 empresas que atuam com marcas distintas
nos segmentos de viagens de férias e lazer, viagens corporativas e relacionadas a cursos e intercâmbio cultural no exterior.

São elas, as empresas: CVC (líder no segmento de viagens de férias e lazer), Submarino Viagens (venda de viagens on-line,
para fins de lazer ou negócios), RexturAdvance (que atua no segmento B2B, com viagens corporativas), Trend (viagens
corporativas e de lazer distribuídas via agências independentes), Experimento Intercâmbio Cultural (especializada em cursos
no exterior e intercâmbio cultural) e Visual Turismo (viagens de lazer, com enfoque em nichos como ecoturismo, viagens de lua
de mel, resorts e hospedagens de charme e requinte).

A companhia, por meio de suas unidades de negócios, oferece uma gama diversificada de produtos e serviços de viagens,
para diferentes perfis de público e classes sociais, primordialmente para famílias da classe média em expansão.

O portfólio conta com mais de 1.000 destinos domésticos e internacionais, que combinam tarifas aéreas, transporte terrestre,
hospedagem, seguro de viagem e outros serviços complementares de viagem a preços acessíveis e com condições de
pagamento flexíveis.

Os produtos e serviços da CVC Corp são distribuídos por canais de venda físicos e on-line, incluindo uma ampla rede de 1.199
lojas exclusivas CVC em todo o Brasil, as plataformas de distribuição online www.cvc.com.br e www.submarinoviagens.com.br
bem como por uma diversificada rede de agentes credenciados com mais de 6.500 agências independentes
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