COMUNICADO AO MERCADO
Dados operacionais - Abril de 2014
Santo André, 05 de maio 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 à Abril de 2014.

Destaques do Período
As Reservas Confirmadas apresentaram crescimento de 2,7% em Abril de 2014, ou 10,6% se
normalizado pelo efeito de vários feriados.

Reservas Confirmadas Total - R$ mm
Crescimento das vendas nas mesmas lojas
Quantidade de lojas exclusivas - unidades
Reservas Confirmdas Agentes Independentes - R$ mm
Reservas Confirmadas Online- R$ mm

Abr. 14

Apr. 13

14 vs 13

381,9
-1,2%
820
62,4
18,0

371,9
24,9%
734
75,6
9,5

2,7%
-26,1 pp.
+ 86
-17,5%
89,3%

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

O crescimento das reservas confirmadas em Abril de 2014 foi impactado por dois fatores: (i) feriados
prolongados (nacionais: Páscoa e Tiradentes e outro local: Dia de São Jorge no Rio de Janeiro), os
quais impactaram todo o seguimento de varejo e (ii) base de comparação mais forte em relação ao
ano anterior.

Excluindo o impacto dos feriados, as reservas confirmadas apresentariam crescimento de 10,6%
versus abril de 2013.

O crescimento normalizado das vendas é apresentado abaixo:

Reservas Confirmadas - Total
Crescimento das vendas nas mesmas lojas
Reservas Confirmadas - Agentes Independentes
Reservas Confirmadas - Online

14 vs 13
10,6%
6,4%
-11,1%
103,8%

Adicionalmente, em Abril de 2013 e no 2T13 apresentamos elevadas taxas de crescimento nas
reservas confirmadas, de 24,5% e 25,3%, respectivamente, sobre o mesmo período de 2012. Nosso
CEO, Luiz Eduardo Falco, ingressou na companhia em março de 2013 e uma de suas primeiras
ações foi praticamente dobrar a disponibilidade de produtos, a qual, quando combinada com outras
medidas, resultou em um forte crescimento das reservas confirmadas, sendo parte deste crescimento
oriundo de vendas represadas de períodos anteriores.

A seguir, apresentamos o aumento da disponibilidade de produtos e também o crescimento composto
das reservas confirmadas (CAGR) de 2012 a 2014 a fim de minimizar o efeito extraordinário
mencionado anteriormente.

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 820 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.

