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Em atendimento ao Ofício/CVM/SEP/GEA-1/N.º198/2014, datado
de 20 de março de 2014 (“Ofício”), a CVC Brasil Operadora e Agência de
Viagem ("Companhia"), vem prestar os devidos esclarecimentos.
O Ofício (i) faz referência à matéria divulgada no dia 20 de março
de 2014 pelo jornal Valor Econômico sob o título: “CVC projeta crescer
perto de 20% neste 1° trimestre e 15% ao ano”, na qual constam
supostas declarações do Presidente da Companhia, Sr. Luiz Eduardo
Falco, sobre eventual guidance de receita da Companhia para o exercício
de 2014, (ii) questiona a veracidade das informações e, se confirmadas,
(iii) solicita explicações pelos quais a Companhia entendeu não se tratar
de Fato Relevante.
Primeiramente, cumpre destacar que a Companhia não divulga
projeções a respeito de suas operações e resultados nem pratica
guidance nos termos do artigo 20 da Instrução CVM nº 480/09.
O Presidente da Companhia participou no último dia 19 de março
de 2014 do encontro anual realizado pela Companhia com agentes e
empresas do setor turístico, onde teve a oportunidade de tecer
comentários acerca do setor de turismo brasileiro, além de apresentar
novos produtos da Companhia.
Com base na informação do crescimento das reservas confirmadas

da ordem de 26,3% no período acumulado de janeiro e fevereiro de 2014
em relação ao mesmo período de 2013 - dado já amplamente divulgado
pela Companhia por meio de Comunicado ao Mercado de 6 de março de
2014 -, bem como com base na declaração do Presidente da Companhia
de que o Carnaval tardio neste ano de 2014 impactou negativamente as
vendas de todo o setor no período de Março, o jornal Valor Econômico
poderá ter inferido o potencial crescimento da Companhia no primeiro
trimestre, tal como divulgado na matéria.
Foi comentado também pelo Presidente da Companhia acerca do
crescimento de 13,5% das reservas confirmadas totais em 2013 em
relação a 2012, consistente com o crescimento anual composto da
Companhia (CAGR) nos últimos 5 anos de 14% - dado igualmente já
divulgado pela Companhia por meio de Comunicado ao Mercado de 14 de
janeiro de 2014.
Não houve qualquer afirmação por parte do Presidente da
Companhia sobre expectativas em relação ao comportamento futuro das
receitas da Companhia.
Assim, as informações veiculadas na matéria do jornal Valor
Econômico de 20 de março de 2014 não refletem dados ou afirmações
por parte da Companhia ou de seus administradores, tendo sido
elaboradas pelo jornal Valor Econômico de maneira independente, e não
devem ser consideradas como projeções da Companhia ou utilizadas
pelos investidores como base para suas decisões de investimento.
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