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COMUNICADO AO MERCADO
Dados operacionais - Primeiro Trimestre de 2014
Santo André, 03 de abril 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 ao primeiro trimestre de 2014.

Principais Destaques
A Companhia encerrou o primeiro trimestre de 2014 com forte crescimento em todos os canais e
teve o melhor primeiro trimestre de sua história, com 20,2% de crescimento versus o mesmo período
de 2013.

Reservas Confirmadas Total - R$ mm

1T14
1.139,8

1T13
948,4

Var.
20,2%

Crescimento das vendas nas mesmas lojas

13,2%

-4,0%

17,2 p.p

814

733

81

Reservas Confirmadas Agentes Independentes - R$ mm

191,8

179,4

6,9%

Reservas Confirmadas Online - R$ mm

53,6

23,8

125,4%

Quantidade de lojas exclusivas

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, ao mesmo período do ano anterior.
Quantidade de lojas exclusivas: número de lojas ativas no final do período indicado.

Observamos forte crescimento nas vendas das lojas exclusivas, ocasionado pelo foco no aumento de
produtividade nos pontos de venda já existentes e também pela abertura de novas lojas.
Gráfico 1: Abertura de lojas

A Companhia encerrou o trimestre com 814 lojas exclusivas, número que representa um aumento de
20 lojas no primeiro trimestre de 2014 e um aumento de 81 lojas nos últimos 12 meses.

Apresentamos também um crescimento bastante vigoroso nas vendas online, impulsionado por uma
série de iniciativas que têm sido implantadas desde 2013 com o objetivo de aumentar a
competitividade do canal, tais como o aumento do portfolio de produtos e a melhoria da
navegabilidade do website, o qual apresentou crescimento consistente a partir do segundo trimestre,
concomitantemente a entrada da nova plataforma em maio de 2013.
Reservas embarcadas

Reservas Embarcadas Total – R$ mm

1T14
1.302,1

1T13
1.097,3

Var.
18,7%

Definição: Reservas embarcadas correspondem às reservadas confirmadas e efetivamente embarcadas no
período.

Para mais informações, contate a área de Relações com Investidores:
E-mail: ri@cvc.com.br
Tel.: (11) 2191-1079
Disclaimer
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 814 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.

