COMUNICADO AO MERCADO
Dados Operacionais – 3T14
Santo André, 02 de Outubro 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 3T14.

Destaques do Período
Crescimento de 17,1% nas reservas confirmadas e de 11% das vendas nas mesmas
lojas no 3T14 em comparação com 3T13
Os sinais de recuperação observados nas reservas confirmadas durante o mês de julho foram
confirmados durante os meses de agosto e setembro. Apesar da realização da fase final da Copa do
Mundo da FIFA na primeira quinzena de julho, as reservas confirmadas cresceram 14% em
comparação com julho de 2013. As reservas confirmadas em agosto e setembro cresceram a uma
taxa superior à de julho (correspondendo aos dois melhores meses em reservas confirmadas na
história da CVC), resultando no crescimento de 17,1% no trimestre quando comparado com o mesmo
período do ano passado.

Apesar do impacto negativo da Copa do Mundo da FIFA nas reservas confirmadas no 2T14, as quais
diminuíram 4,3% em relação a 2013, o crescimento acumulado no ano das reservas confirmadas
retornou ao patamar de dois dígitos (10,5% nos nove primeiros meses findos em 30 de setembro),
conforme apresentado em detalhe abaixo:
Reservas Confirmadas Total- R$ mm
Crescimento das vendas nas mesmas lojas
Quantidade de lojas exclusivas (unidades)
Reservas Confirmadas Agentes Independentes - R$ mm
Reservas Confirmadas Online - R$ mm
Definições:

3T14
1.373,7
11,0%
851
228,2
67,0

3T13
1.172,6
15,2%
750
217,6
46,2

Var.
17,1%
-4,2 p.p.
101
4,9%
45,2%

9M14
3.614,1
4,9%
851
594,1
172,0

9M13
3.271,6
11,7%
750
616,6
104,9

Var.
10,5%
-6,8 p.p.
101
-3,6%
64,0%

a) Reservas confirmadas: vendas realizadas pela Companhia no período, líquidas de descontos e cancelamentos;
b) Crescimento das vendas das mesmas lojas: variação das vendas das lojas exclusivas abertas a mais de 12 meses, em
relação ao mesmo período do ano anterior;
c) Quantidade de lojas exclusivas: número de lojas ativas no final do período indicado.

Adicionalmente, o canal Agentes Independentes reverteu a tendência negativa do 2T14,
apresentando um crescimento de 4,9% no 3T14. Por último, o canal Online continua a apresentar
forte crescimento, com um aumento de 45,2% no 3T14 em comparação com 3T13 e 64,0% no
período de nove meses encerrado em 30 de setembro.

A CVC inaugurou 101 lojas nos últimos 12 meses, em linha com o objetivo de abertura de 100 lojas
em 2014.
Reservas Embarcadas
As reservas embarcadas no 3T14 foram adversamente impactadas pela Copa do Mundo da FIFA,
sendo que os embarques em julho apresentaram retração de 15% em comparação com julho de
2013. O crescimento das reservas confirmadas e reservas embarcadas durante agosto e setembro
reverteram à tendência negativa, resultando num crescimento de 1,6% no 3T14 em relação ao 3T13
e de 11,5% nos nove meses encerrados em 30 de setembro.

Reservas Embarcadas- R$ mm

3T14
1.077,2

3T13
1.059,8

Var.
1,6%

9M14
3.216,1

9M13
2.884,5

Var.
11,5%

Reservas para Embarques Futuros
A CVC normalmente não divulga expectativas futuras (guidance).Todavia, considerando a natureza
atípica deste ano devido a Copa do Mundo, divulgaremos informações a respeito das reservas
confirmadas até o momento para embarque nos meses remanescentes de 2014.

Em 01 de Outubro de 2014, as reservas confirmadas para embarques no 4T14 estão mais de 20%
acima das reservas confirmadas acumuladas até 01 de Outubro de 2013. É importante ressaltar que
os consumidores têm adquirido pacotes de viagem com maior antecedência para embarques neste
ano, portanto nós esperamos taxas de crescimento de reservas confirmadas para embarques no
restante de 2014 mais moderadas na medida em que nos aproximamos do final do ano.

Crescimentos dos reservas confirmadas para embarques vs. 2013
na data de 01 de outubro de 2014
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* Considera reservas confirmadas acumuladas até 01 de outubro de 2014 para embarque no 4T14, representando
aproximadamente 70% dos embarques esperados para o período.

Para mais informações, contate a área de Relações com Investidores:
E-mail: ri@cvc.com.br
Tel.: (11) 2191-1079
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
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 851 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.

