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Contratação de Novos Executivos e Lançamento de Nova Unidade de
Negócios Voltada a Programas de Intercâmbio
É com prazer que anunciamos o reforço da nossa equipe executiva tendo como objetivo
suportar o atingimento de nossas metas de crescimento, bem como adicionar ainda mais
experiência ao nosso time executivo.
Adicionalmente, lançaremos uma nova unidade de negócios voltada a programas de
Intercâmbio de estudantes no exterior, segmento de mercado que tem apresentado forte
crescimento e rentabilidade e no qual podemos alavancar a força da marca CVC, nossa
experiência em viagens assistidas, ampla rede de lojas e relacionamento diferenciado com
nossos fornecedores.
Novas Contratações

(i)

Claiton Armelin foi contratado como Diretor de Produtos Nacionais, reportando-se ao
Sr. Valter Patriani (Vice-Presidente de Vendas, Produto e Marketing), e iniciou suas
atividades na CVC no dia 05 de Janeiro. O Sr. Armelin possui 30 anos de experiência
no segmento de turismo e atuou por mais de 25 anos na CVC, ocupando posições
chave nas áreas comerciais e de produtos. Nos últimos três anos, o Sr. Armelin exerceu
funções estratégicas no Grupo Flytour, (a mais recente como o CEO da Flytour
Viagens) nas quais adquiriu experiência relevante no mercado de viagens corporativas.

(ii)

Emerson Belan foi contratado como Diretor Nacional de Vendas, com reporte ao Sr.
Valter Patriani, e também iniciou suas atividades na CVC em 05 de Janeiro. O Sr. Belan
é um executivo de vendas experiente, tendo mais de 20 anos de atuação nos
segmentos de varejo e de bens de consumo. O Sr. Belan ocupou posições-chave no
Grupo FEMSA, entre elas a de Diretor regional de Vendas nos estados de Minas Gerais
e Mato Grosso do Sul.

(iii)

Ricardo Pinheiro foi contratado como Head de Operações, reportando ao Sr. Luiz
Eduardo Falco (CEO) e assumiu suas novas atribuições em 05 de Janeiro. O Sr.
Pinheiro tem mais de 20 anos de experiência nos segmentos de bens de consumo e
varejo em empresas como FEMSA e BR Foods (Brasil Foods).

(iv)

Santuza Bicalho foi contratada como Head da unidade de Programa de Intercâmbio de
Estudantes, e responderá ao Sr. Luiz Eduardo Falco (CEO), iniciando na CVC no dia 19
de Janeiro. A Sra. Bicalho possui ampla experiência no segmento de viagens de
intercâmbio e teve como última posição a Vice-Presidência Sênior de Vendas Globais
da Embassy English, uma Divisão do Study Group. Anteriormente, atuou como CEO da
Student Travel Bureau (STB), um dos maiores agências de intercâmbio do Brasil.

Os executivos citados serão elegíveis ao Programa de Remuneração com Base em Ações da
Companhia. A quantidade de opções que serão outorgadas a estes executivos será de 902.500
opções, o que resultará em uma despesa estimada de aproximadamente R$ 1,8 milhão em
2015. A outorga destas opções estará sujeita a aprovação pelo Conselho de Administração e
pela Assembleia Geral Extraordinária de acionistas.
Os executivos não exercerão funções estatutárias e suas posições são apresentadas na
estrutura abaixo:

Santo André, 09 de Janeiro de 2015.
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