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FATO RELEVANTE
A CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. (“Companhia” ou “CVC”), em
complemento aos Fatos Relevantes divulgados em 23 e 30 de março, 23 de abril, 29 de maio, 7
de julho, 3 e 31 de agosto de 2020, vem informar a seus acionistas e ao mercado em geral o que
segue sobre os impactos causados pela Covid-19 em suas operações e sobre o calendário de
publicação de suas informações financeiras intermediárias referentes ao primeiro e segundo
trimestre de 2020.
A Companhia informa que está implementando com disciplina os planos anunciados
anteriormente para preservação do seu caixa e destaca os seguintes aspectos sobre suas
operações:
Relacionamento com Clientes:
A Lei Federal nº 14.046, de 24 de agosto de 2020, confirmou as práticas já adotadas pela
Companhia relacionadas ao adiamento ou cancelamento de reservas e serviços de turismo.
Desde o início da pandemia, a Companhia vem oferecendo a remarcação das reservas e dos
serviços que foram adiados ou a concessão de crédito para uso ou abatimento na compra de
outras reservas ou serviços de turismo, segundo a conveniência do próprio consumidor. Na
hipótese de restarem impossibilitados o oferecimento de remarcação ou o crédito ao consumidor,
a Companhia restituirá o valor recebido ao consumidor no prazo de 12 (doze) meses, contado
da data de encerramento do estado de calamidade pública causado pela Covid-19. Para os
serviços aéreos, a Companhia também manteve a oferta para remarcação das reservas,
concessão de crédito ou reembolso dos valores pagos, conforme a disponibilidade e regras
tarifárias das companhias aéreas, bem como as diretrizes da Lei Federal nº 14.034, de 5 de
agosto de 2020.
Preferência pelos destinos nacionais:
A Companhia acredita que tem ocupado posição de destaque na retomada do setor de turismo
doméstico, sobretudo em função de demandas dos clientes que buscam destinos mais próximos
e que sejam seguros, confiáveis e acessíveis. A Companhia tem ampliado seu portfólio de
produtos em municípios próximos às capitais e grandes centros, que permitem viagens de carro.
A fim de ampliar as alternativas de acomodação para os seus clientes, a Companhia também
ampliou suas opções de aluguéis de casas – de apartamentos econômicos a residências de luxo
– em regiões turísticas com condomínios residenciais ou com baixa ou nenhuma oferta hoteleira,
também complementando a ampla oferta de apartamentos em resorts, hotéis e pousadas
parceiras.

Os destinos internacionais estão em recuperação mais lenta, em razão da

permanência de fronteiras fechadas aos brasileiros em boa parte do mundo.

Indicadores operacionais:
A Companhia está preparada para a retomada integral de suas operações, com 1200 lojas
abertas nesta data e equipes trabalhando remotamente. Desenvolvemos produtos e serviços
com nossos parceiros para oferecer viagens em condições especiais a nossos clientes.
Implementamos ações de marketing e continuamos o desenvolvimento e implementação de
melhorias nas plataformas digitais. Como resultados dessas ações e a reabertura dos destinos
e maior disponibilidade de malha aérea, estamos observando a retomada de nossas atividades
no Brasil:


Bookings – nos meses de abril, maio e junho de 2020, as vendas foram próximas a zero,

mas vêm crescendo consistentemente desde o início do mês de julho de 2020 e já na primeira
quinzena de setembro atingimos aproximadamente 40% do valor do mesmo período do ano
anterior – com maior crescimento no segmento de lazer doméstico, que atingiu 45% do mesmo
período do ano anterior;


Orçamentos solicitados pelos clientes do segmento lazer atingiram nas últimas semanas

85% do volume do mesmo período do ano anterior;


Considerando vendas acumuladas no mês de setembro de 2020, a Companhia observou

um crescimento no seu serviço de locação de carro, que chegou a ultrapassar em 15% o volume
de vendas deste tipo de serviço contratado pelo turista, dentro do Brasil, se comparado ao
mesmo período de 2019. O cliente tem se deslocado para cidades próximas de carro alugado,
para praticar turismo intrarregional;


80% dos hotéis parceiros da Companhia no Brasil já estão reabertos e, considerando

bookings realizados em setembro de 2020, atingimos o volume de 85% do volume de diárias
reservadas no mesmo período de 2019.


Em junho de 2020, as vendas totais representaram somente 8% do volume reservado

na comparação com junho de 2019. Em setembro, até a última semana, as vendas totais estão
em aproximadamente a 35%, sendo 45% no segmento lazer.
Saúde Financeira:
A Companhia tem implementado com sucesso as ações de redução de custos, buscas de
eficiência operacional e de proteção de caixa. Com tais iniciativas, os gastos recorrentes da
Companhia (folha de pagamento, impostos e investimentos de projetos prioritários e juros da
dívida) foram de cerca de R$52 milhões por mês, no segundo trimestre de 2020 (informações
não auditadas). Vale ressaltar, ainda, que a maior parcela do endividamento da Companhia tem
vencimento a médio e longo prazo. De um endividamento total na ordem de R$2,0 bilhão, temos
R$600 milhões vencendo em novembro de 2020 e a Companhia está avaliando alternativas de
captação e/ou rolagem com os investidores / credores. O saldo de caixa e equivalentes de caixa
em 22 de setembro de 2020 era de aproximadamente R$1.526 milhões (um bilhão, quinhentos
e vinte e seis milhões de reais) (informações não auditadas). A Companhia manterá o mercado
informado a respeito de outras medidas eventualmente adotadas para preservar sua posição de
caixa.
A Companhia reitera seu compromisso com seus clientes, colaboradores, parceiros, acionistas
e o mercado em geral, e reconhece seu papel de liderança no setor de turismo e viagens no
Brasil, e que, portanto, terá um papel importante na retomada do setor, após assegurados a

saúde e bem-estar de todos.
Com relação ao calendário de publicação de suas informações financeiras intermediárias, a
Companhia reitera que o primeiro trimestre de 2020 será divulgado até 30 de setembro de 2020
e informa que, em função dos procedimentos adicionais implementados para garantir a
integridade das informações financeiras, procedimentos de auditoria externa e também em
função do período adicional na elaboração e auditoria das demonstrações financeiras do
exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2019, a publicação das informações
financeiras intermediárias relativas ao segundo trimestre de 2020 será realizada até o dia 26 de
outubro de 2020.

Santo André, 23 de setembro de 2020
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.
Maurício Teles Montilha
Diretor Executivo de Finanças e de Relações com Investidores
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MATERIAL FACT
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. (“Company” or “CVC”), in
addition to the notices of material facts issued on March 23 and 30, April 23, May 29,
July 7, and August 3 and 31, 2020, hereby informs its shareholders and the market in
general the following regarding the impacts caused by Covid-19 on its operations and
on the publication calendar of its interim financial information for the first and second
quarter of 2020.
The Company informs that it is implementing with discipline the plans previously
announced for the preservation of its cash position and highlights the following aspects
of its operations:
Customer Relationship:
Federal Law no. 14,046, of August 24, 2020, confirmed the practices already adopted by
the Company related to the postponement or cancellation of tourism reservations and
services. Since the beginning of the pandemic, the Company has offered the
rescheduling of reservations and services that have been postponed or granted credit
for use or discount in the purchase of other tourism reservations or services, according
to the customer’s convenience. In the event that the offer for either rescheduling or
granting customer credit are unavailable, the Company will refund the amount received
to the customer within twelve (12) months, counting from the date from which the state
of public calamity caused by Covid-19 has ended. For air services, the Company also
maintained the offer for rescheduling reservations, granting credit or refunding the
amount paid, according to the availability and the airlines’ tariff rules, as well as the
guidelines of Federal Law no. 14,034, of August 5, 2020.
Preference for national destinations:
The Company believes that it has occupied a prominent position in the resumption of
the domestic tourism sector, mainly due to the demands of customers looking for closer
destinations and that are safe, reliable and accessible. The Company has expanded its
product portfolio in municipalities close to capitals and large centers, which allow travel
by car. In order to expand accommodation options for its customers, the Company also
expanded its options for house rentals - from economic apartments to luxury residences
- in tourist regions with residential condominiums or with little or no hotel offer, also
complementing the wide offer of apartments in partner resorts, hotels and inns.
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International destinations are slower to recover, due to the fact that most international
borders throughout the world remain closed to Brazilians.
Operational indicators:
The Company is prepared for the full resumption of its operations, with 1,200 open
stores on this date and teams working remotely. We developed products and services
with our partners to offer trips under special conditions to our customers. We
implemented marketing actions and continued to develop and implement
improvements on digital platforms. As a result of these actions and the reopening of
destinations and greater availability of air networks, we are observing the resumption
of our activities in Brazil:
•
Bookings - in April, May and June 2020, sales were close to zero, but have been
growing consistently since the beginning of July 2020, and in the first half of September
we reached approximately 40% of the volume for the same period the previous year with greater growth in the domestic leisure segment, which reached 45% in the same
period of the previous year;
•
Budgets requested by customers in the leisure segment in the last weeks reached
85% of the volume in the same period of the previous year;
•
Considering accumulated sales in September 2020, the Company observed an
increase in its car rental service, which exceeded by 15% the volume of sales of this type
of service hired by tourists, within Brazil, compared to the same period of 2019. The
customer has been traveling to nearby cities by car rental to practice intraregional
tourism;
•
80% of the Company's partner hotels in Brazil have already reopened and,
considering bookings made in September 2020, we have reached 85% of the volume of
daily rates booked in the same period in 2019;
•
In June 2020, total sales represented only 8% of volume booked in comparison
to June 2019. In September, until last week, total sales are approximately 35%, with 45%
in the leisure segment.
Financial health:
The Company has successfully implemented actions to reduce costs, search for
operational efficiency and protection of cash position. With such initiatives, the
Company's recurring expenses (payroll, taxes and investments in priority projects and
debt interest) were approximately R$ 52 million per month, in the second quarter of
2020 (unaudited information). It is also worth mentioning that the majority of the
Company's debt matures in the medium and long term. From a total debt of R$ 2 billion,
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we have R$ 600 million maturing in November 2020, and the Company is evaluating
funding and/or rollover alternatives with investors/creditors. The cash balance and cash
equivalents on September 22, 2020 was approximately R$ 1,526 million (unaudited
information). The Company will keep the market informed about other measures
eventually adopted to preserve its cash position.
The Company reiterates its commitment to its customers, employees, partners,
shareholders and the market in general, and recognizes its leading role in the tourism
and travel sector in Brazil, which, therefore, will play an important role in the resumption
of the sector, after ensuring the health and well-being of all.
Regarding the timing of the publication of its interim financial information, the Company
reiterates that the first quarter of 2020 will be released by September 30, 2020 and
informs that, due to the additional procedures implemented to guarantee the integrity
of the financial information, audit procedures and also due to the additional time period
required in the preparation and auditing of the financial statements for the fiscal year
ended December 31, 2019, the publication of the interim financial information for the
second quarter of 2020 will be disclosed by October 26, 2020 .

Santo André, September 23, 2020.

CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A.

Maurício Teles Montilha
CFO and Investors Relations Officer
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