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COMUNICADO AO MERCADO
Esclarecimentos sobre questionamentos da CVM/B3
Assunto: Notícia Divulgada na Mídia
A CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. (“Companhia”), em atendimento ao Ofício nº
71/2022/CVM/SEP/GEA-1, expedido pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) em 17 de março de 2022
(“Ofício”), o qual segue transcrito no parágrafo abaixo, vem a público, por meio deste comunicado, esclarecer aos
seus acionistas e ao mercado em geral o que segue:
“1. Reportamo-nos à notícia veiculada nesta data, no jornal Valor Econômico, seção Empresas, sob o
título: "CVC dispara na bolsa e deslancha negociação para fretar aviões", em que constam as seguintes
afirmações: Mesmo ainda enfrentando um cenário desafiador com a pandemia, a CVC, maior agência de turismo
do país, começou a ver uma luz no fim do túnel e conseguiu fechar um trimestre com resultado operacional
positivo pela primeira vez desde o início da pandemia, disse o presidente da companhia, Leonel Andrade, ao
Valor. Atenta às oportunidades com a redução da oferta de voos, a empresa está negociando o fretamento de
aviões com as companhias aéreas. Diante do movimento das aéreas de reduzir a oferta de voos no Brasil com a
disparada no preço do petróleo, a CVC está negociando com as companhias novos fretamentos de aviões. A
ideia é conseguir
fechar rotas importantes para os clientes e barganhar boas condições para estimular as vendas. “Nos próximos
15 dias, vamos anunciar um negócio de fretamento. Como elas [aéreas] estão diminuindo o volume de voos,
significa que estão com avião no chão. Essa é a oportunidade de assumir risco de alguns aviões”, disse.
2. A respeito, solicitamos manifestação da companhia com relação à veracidade da notícia, e, caso
afirmativo, explique os motivos pelos quais entendeu não se tratar de fato relevante, bem como comente outras
informações consideradas importantes sobre o tema.”
Em resposta ao questionamento acima transcrito, a Companhia informa que a notícia acima foi publicada na
versão online do veículo Valor Econômico às 5h04 do dia 17 de março de 2022 e posteriormente em sua versão
impressa, e seu conteúdo traz fatos mencionados durante a Teleconferência de Resultados referente às
demonstrações financeiras do exercício de 2021 realizada em 16 de março de 2022, às 14h.
Frente aos questionamentos da CVM, é importante ainda esclarecer que:
1) conforme as Demonstrações Financeiras e Release de Resultados Financeiros referentes ao quarto
trimestre de 2021, arquivados na CVM no dia 15 de março de 2022, os dados e demais informações
referentes à Companhia estão devidamente apontados e refletem a melhora em seu desempenho frente
ao desempenho obtido nos períodos anteriores;
2) a operação de reserva de voos com exclusividade pela Companhia, popularmente conhecida como
fretamento e mencionada no Ofício em referência e na notícia, faz parte de sua operação comercial
ordinária (business as usual), sendo que a intermediação desse tipo de serviço turístico tem sido
reiteradamente retratada nos informes públicos da Companhia, inclusive no Release de Resultados
Financeiros referentes ao quarto trimestre de 2021 arquivado na CVM no dia 15 de março de 2022 e no
Formulário de Referência da Companhia, em seu item 6.3, e, além disso, trata-se de atividade de

intermediação realizada pela Companhia desde o início dos anos 1990 e que tem representado cerca de
2% das reservas confirmadas da Companhia no consolidado; e
3) com relação à citação sobre redução da malha aérea, conforme noticiado pelos veículos de imprensa nos
últimos dias, a Companhia entende como uma possível oportunidade no contexto da operação de reserva
de voos com exclusividade, dada a eventual capacidade disponível para esse serviço turístico.
Assim, com base no acima exposto, a Companhia entende não haver necessidade de divulgação de Fato
Relevante, nos termos da Resolução CVM nº 44/21.
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