
O homem que faz o Brasil viajar 
Celso Arnaldo Araujo 
 
Começou organizando excursões de ônibus. Depois, fretou aviões, alugou navios, comprou 
resorts. Ninguém defende tanto o direito de ir e vir como o paulista Guilherme Paulus, o dono 
da operadora que já fez mais de 12 milhões de pessoas viajarem por terra, mar e ar, de 
Atibaia à China, o mais novo destino da empresa. Para o paulista Guilherme Paulus – o homem 
que criou o turismo de massa no Brasil – não tem tempo ruim ou apagão aéreo. 
 
 
 

 
De vendedor de passagens de uma agência de viagens, Paulus se tornou o maior operador de turismo do País, por 

terra, mar e ar. 
 
Aviões no chão, passageiros no fundo do poço. A rotina dos viajantes aéreos nos últimos 
meses está longe de ser um passeio. Mas para os passageiros dos pacotes aéreos da CVC 
(cerca de 150 vôos por semana na alta temporada), o apagão foi quase um refresco. Com uma 
ou outra exceção, os vôos – fretados – saíram e retornaram no horário. E, no caso de atrasos 
superiores ao tolerável na viagem de volta, o pessoal de terra da operadora segurava os 
passageiros nos hotéis, enquanto o aeroporto não fosse liberado; se a demora fosse na ida, os 
viajantes eram aconselhados a ficar em casa, aguardando o sinal verde. Congonhas, agora 
vedado aos vôos fretados, já vinha sendo progressivamente alternado pela empresa para 
Cumbica, de modo a não haver grandes traumas nessa transferência.  
 
Lidar com grupos em viagem, e todos os problemas que podem surgir quando o sujeito passa 
uma semana longe de casa, é o negócio de Guilherme Paulus, que há 35 anos fundou a hoje 
maior operadora brasileira – uma das cinco maiores do mundo – junto com um amigo 
deputado, Carlos Vicente Cerchiari (daí a sigla).  
 
Nesse período, fez 12 milhões de pessoas viajarem pelo Brasil e ao exterior – e em 2008, pela 
primeira vez, deve quebrar a marca de dois milhões de passageiros/ano. Mas é claro que uma 
tragédia como a do Airbus da TAM afeta o negócio como um todo – e a CVC não está imune, 
neste mundo globalizado, embora compense parte das perdas com uma procura maior pelos 
pacotes rodoviários e marítimos. “O acidente, nestas primeiras semanas, deixou as pessoas 
assustadas com o transporte aéreo. O mesmo aconteceu depois do acidente da Gol. 
 



Tivemos uma queda de cerca de 20%, não para viagens futuras, mas para embarque imediato. 
Dizem que o preço das passagens deve subir, mas é agora que deve baixar para as empresas 
terem casa cheia. Você faz as pessoas viajarem de avião com preço baixo. E as empresas 
precisam marcar território para não perder seu público”.  
 
Dito e feito. Dois dias depois desta entrevista, Paulus fez publicar nos principais jornais de São 
Paulo um anúncio com uma oferta irresistível: o passageiro compra qualquer pacote aéreo e o 
acompanhante só paga a parte terrestre. Como a parte aérea é a parte do leão, um pacote de 
mil reais cai para pouco mais de 250 – financiado em 10 vezes sem juros, lógico.  
 
É a tal história: crise e oportunidade são as duas faces do mesmo ideograma chinês. 
Guilherme Paulus, paulista da gema, sempre foi meio chinês nesse sentido.  
 

 
No começo da CVC, instalada numa portinha de Santo André, Guilherme recepcionava os passageiros à porta dos 

ônibus que fretava 
 
Um ônibus para Joinville 
 
Ele começou nesse negócio pouco mais do que um rapazola, como vendedor de uma agência 
de turismo. E costuma dizer que, naquele tempo, ter uma agência de viagens era coisa de 
madame ou playboys sem rumo. Viajar, só para ricos. Ele já tinha ido à Europa uma vez, ainda 
solteiro, quando trabalhava como programador da IBM. Mas sabia que turismo além de Águas 
de Lindóia era então meio complicado, ainda mais com família. “Ir a Manaus custava mais caro 
do que ir para Miami”, lembra ele.  
 
A CVC Turismo nasceu como uma agência de viagens comum, dessas de ganhar comissão na 
venda de passagens e hotéis. Mas, para se diferenciar no mercado, Paulus se convenceu de 
que precisava organizar viagens, verticalizando o processo. Lembra bem da primeira 
“excursão”, por volta de 1978. A Mercedes-Benz o chamou para cotar o aluguel de uma 
viagem de ônibus de seus funcionários para o Vale do Itajaí.  
 
Seriam três ônibus – um viajaço! “Visitando a Mercedez, notei a preocupação da empresa com 
o lazer dos funcionários. Todas as empresas tinham seus grêmios, seus clubes, suas 
associações, mas ninguém viajava – e viagem é a melhor forma de lazer que existe. 
Vislumbrei isso no momento certo”. As primeiras viagens que ele organizou foram de ônibus – 
e para perto, mas cada vez para mais longe.  
 



Em 1981, a CVC já contava com uma carteira de clientes formada por mais de 300 grêmios e 
associações no Brasil para o turismo rodoviário. Mas o leque começou a se fechar. Com o 
tempo, o pessoal já não queria ir para Itanhaém ou Itajaí. Em 1986, o primeiro grupo 
internacional: “Organizei um réveillon em Orlando para um grupo de clientes fiéis do Ipiranga”. 
Como sempre, Paulus tinha ido na frente, para preparar o terreno, fechar parcerias com 
operadores locais, obter os melhores preços na hotelaria.  
 
Ele se orgulha de conhecer pessoalmente todos os destinos da CVC – quase cem. Nessa época, 
as multinacionais costumavam receber um grande fluxo de executivos do exterior e nada 
melhor do que fazer uma média com eles, levando-os para conhecer as belezas do Brasil. 
Manaus era um must, bem como Foz do Iguaçu, então a grande atração turística brasileira. 
Mas isso só seria possível de avião – num tempo em que viajar de avião era um luxo de 
poucos. “Precisávamos de preço.  
 
A gente batia na porta da Vasp, que parecia a empresa mais viável, e eles perguntavam: você 
quer lugar ou preço? Tem que escolher um ou outro”. Resolveu arriscar: em 1989, comprou 
cem mil passagens da Vasp, 50% do movimento mensal da companhia – um compromisso 
mensal de cinco mil passageiros por mês. Mas se só vendesse 4.000, tinha de pagar cinco mil. 
“Em seis meses vendemos tudo. Ainda me lembro do slogan da campanha: O melhor negócio 
da aviação foi fechado em terra firme. Viaje CVC. Com essa oferta de lugares, conseguimos 
montar pacotes de uma semana para Salvador, com hospedagem no Meridien, por três 
salários mínimos da época, que era muito baixo. Desmistificamos a idéia de que ir para 
Manaus era mais caro do que para Miami”. 
 
O Milagre de Porto Seguro 
 
Em 1992 a CVC já fretava aviões para uso exclusivo de seus passageiros. As primeiras viagens 
foram para Maceió, Natal, Porto Seguro, Serra Gaúcha e Pousada do Rio Quente. Paulus 
descobria eventos regionais, para “agregar valor” aos pacotes: festa da uva, festa do 
champanhe, carnavais fora de época, feiras internacionais em Paris, Milão.  
 
Paralelamente, suas viagens rodoviárias começavam a se sofisticar – hoje, tem um pacote 
“antiapagão aéreo” de 16 dias para Argentina, Uruguai e Chile. Um case de sucesso é o das 
viagens para Porto Seguro – o xodó da CVC. São 130 mil viagens por mês, de longe o destino-
rei da operadora.  
 
O sujeito vai de vôo fretado, é levado para um hotel três estrelas com café da manhã, onde 
dormirá sete noites, e, se bobear, ainda ganha um passeio – na maior parte do ano, isso tudo 
a partir de 480 reais. Como Paulus consegue esse milagre? Uma viagem de uma semana 
envolve diretamente cinco fornecedores diretos e 30 indiretos. Como remunerar, com menos 
de 500 reais, a companhia aérea, o hotel, o receptivo, a loja terceirizada que vendeu o pacote 
– e a própria CVC? Ele explica, por A mais B: “O segredo é comprar em escala.  
 
Temos lá seis hotéis exclusivos, mais de 1200 quartos, 300 funcionários próprios. Os 
fornecedores têm garantia de renda mensal e risco zero”. E por que Porto Seguro é tão 
atraente? “Além da estar a uma hora e meia de São Paulo, a região tem lazer 24 horas: praias 
e passeios de escuna de dia, festa toda noite. Um artesanato forte. E é tudo barato. Eles 
exploram o turismo, não o turista”.  
 



 
O Zenith é a mais nova estrela da frota marítima da CVC – que este ano tem cinco navios Tem até spa e vai de Santos 

a Salvador 
 
Nas prateleiras 
 
O segundo destino mais popular da operadora é Fortaleza, a jóia da coroa no nordeste. Depois, 
Natal, onde a CVC tem hotel próprio na Via Costeira – a “Cancun brasileira”. Porto de Galinhas 
é a atual menina dos olhos entre os novos destinos. Falando em Cancun, nos tempos áureos a 
empresa fretava três boeings por ano para lá. Com a exigência de visto de entrada, o 
movimento caiu muito, mas este ano Paulus se surpreendeu: “Temos 30 lugares por dia 
reservados na AeroMéxico. De 28 de junho a 20 de julho, lotamos tudo”.  
 
Em contrapartida, dois destinos que nunca mais se recuperaram: “Miami deixou de ser moda. 
E o Rio, que era top de linha, sofre muito com a violência”. Paulus identifica dois novos focos 
de turismo para os próximos anos: resorts e cruzeiros de navio, que são hotéis-resorts-centros 
gastronômicos flutuantes.  
 
A CVC já trabalha com vários resorts, inclusive um que é próprio, o Serrano de Gramado, e 
prevê um boom dos all-inclusive, onde você não se preocupa com o número de coca-colas que 
seu filho toma por dia. Em 2010, fica pronto um resort que a CVC está construindo em Aracau. 
“Uma beleza”, antecipa Paulus.  
 
Aliás, a verticalização também parece ser um futuro – embora a empresa não cogite em ter 
uma frota própria de aviões. “Quando o negócio é bom, compramos”. E bom negócio, segundo 
Paulus, é vender pacotes em supermercados. Uma parceria da CVC com o Carrefour nasceu 
com o objetivo simbólico de vender viagens nas gôndolas, como macarrão e detergente. “Tem 
dado certo.  
 
Você leva ao supermercado sua listinha de compras, passa pelo caixa e dá de cara com uma 
loja nossa”. Mas o grande canal de vendas da empresa é loja de shopping – mais de 180 das 
atuais 230. “Brasileiro tem mania de shopping”, resume Paulus. O sistema operacional de 
vendas da CVC permite milhares de transações por minuto – e esse é o ritmo da empresa.  
 



 
Guilherme Paulus aposta nos resorts e nos navios como os novos musts do turismo no Brasil 

 
Aposta arriscada 
 
Com 12 milhões de passageiros transportados, é natural que sobrem histórias, nesses 35 
anos, de marinheiros de primeira viagem colhidos pelo destino fora de casa, em circunstâncias 
atrapalhadas, folclóricas e até trágicas. Paulus lembra-se de um turista que, em viagem a 
Assunção, resolveu mergulhar no Rio Paraguai por sua conta – e nunca mais foi achado.  
 
Outros, literalmente por cochilo, até no próprio aeroporto, perderam a viagem de volta – e 
foram acomodados no vôo mais próximo. Mas a maior saia-justa desses 12 milhões de viagens 
ocorreu quando um cidadão arriscou levar para um cruzeiro a esposa e a amante. Achou que 
se encontraria com as duas – mas que as duas não se encontrariam. Foi um tiro n´água.  
 
A mulher descobriu, fêz escândalo, e, antes de ser jogado ao mar, ele desembarcou em 
Montevidéu, de onde voltou a São Paulo de avião.  
 
As duas permaneceram a bordo, não se sabe em que circunstâncias. Pergunto a Paulus, que 
rodou o mundo, para onde gostaria de viajar por conta própria, se tivesse que escolher um 
único destino. “A Terra Santa. Estive lá em 1980, nunca voltei. Essa viagem me marcou muito 
e eu gostaria de retornar por uma semana, para sentir a história mais a fundo”.  
A CVC (ainda) não tem pacotes para a Terra Santa.  
 
Disponível em: <http://gowheresp.terra.com.br>. Acesso em 30 out. 2007 
 
 
 
 
 


