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No aniversário de 35 anos da CVC Turismo, o fundador Guilherme Paulus, 57 anos, anuncia 
sua saída do comando da empresa.  
 
Durante a abertura do 13 Workshop CVC, no Expo Center Norte, em São Paulo, o empresário 
apresentou seu filho, Gustavo Paulus, como presidente da holding CVC Turismo, que conta 
com a CVC Operadora de Viagens, CVC Hotelaria e a FG Linhas Aéreas - ainda sem data 
definida para começar sua operação. Até então, a holding estava sob o comando de Salvador 
Guardino Neto, também diretor-financeiro do grupo.  
 
Paulus anunciou ainda que está preparando o executivo Valter Patriani, atual diretor-comercial 
da empresa, para assumir a presidência da operadora. A mudança de comando deve sair no 
próximo mês. Patriani é o funcionário mais antigo da CVC, onde começou em 1978 com a 
venda de pacotes rodoviários junto a clubes e grêmios empresariais.  
 
O fundador vai assumir o futuro conselho de administração, junto com a esposa e sócia Luíza. 
Esse é o primeiro passo para profissionalizar a gestão do negócio e abrir o capital da empresa 
na bolsa de valores, o que só deverá acontecer dentro de três anos. "Por enquanto, a CVC não 
precisa de caixa para continuar investindo, mas nos próximos anos, com a velocidade de 
crescimento da empresa, devemos recorrer ao mercado de capitais."  
 
Os bons resultados da empresa, entretanto, já devem colocá-la na mira dos investidores. No 
último ano, a CVC Turismo saiu praticamente ilesa da maior crise da aviação brasileira com o 
transporte de 1,5 milhão de passageiros, um número 10% maior que o de 2005. Isso significa 
uma receita bruta de aproximadamente R$ 525 milhões.  
 
"Vivemos em 2007 praticamente as sete pragas do Egito: ataques terroristas do PCC, Copa do 
Mundo (onde só foram vendidos televisores de plasma), problema da Varig, eleições (com 
direito a segundo turno), problema dos controladores de vôos e caos nos aeroportos", aponta 
Guilherme. "Todos esses problemas só não nos afetaram mais porque o brasileiro tem o 
costume de programar férias com 90 dias de antecedência e quando o apagão aéreo aconteceu 
já estávamos com os pacotes vendidos."  
 
Ele destaca também que, paralelamente, a CVC investiu no segmento de cruzeiros, trazendo 
cinco navios para a costa brasileira, o que também ajudou a garantir a rentabilidade.  
 
Para este ano, o foco é ampliar a presença internacional. Após inaugurar unidades na 
Argentina, Chile e Paris, a empresa começa este ano operações em Lima e Colômbia. "No 
próximo ano devemos chegar ao México", diz Guilherme, considerando que para os padrões da 
empresa, a expansão é um pouco ortodoxa. "Se depender da força jovem do Gustavo e do 
Patriani vamos conquistar o mundo", brinca Paulus. "Mas Luíza e eu mantemos o pé no chão."  
 
A meta é que a área internacional responda por 30% das vendas de pacotes da operadora. 
Hoje, é 20%. O dólar em queda é um dos fatores que deve favorecer a expansão do segmento 
internacional, já que em 2006, a empresa conseguiu oferecer preços entre 8% a 10% mais 
baixos que os de 2005 para pacotes internacionais.  
 
Outro fator é a estréia da programação "O Mundo para Brasileiros". Trata-se de seis roteiros 
internacionais de charme voltado para brasileiros. "Os roteiros foram criados para 99% da 
população brasileira que não fala inglês e quer se divertir sem se preocupar com detalhes 
sobre a viagem", afirma Patriani.  
 
No tradicional modelo de agência de viagens, a CVC vai oferecer aos clientes que gostam de 
viagens em grupo várias comodidades, como guia de turismo bilingüe, passeios guiados em 
ônibus executivo e horários planejados. "O turista não precisa nem se preocupar com 
passagem e passaporte", diz Patriani. Entre os novos destinos estão a Costa Leste Americana, 
Buenos Aires/Santiago, Patagônia Argentina, África do Sul, Paris Itália e Portugal. "Voltamos às 



origens", afirma Guilherme Paulus, que entrou no mercado de turismo com viagens guiadas 
em ônibus.  
 
Aliás, o empresário é um dos poucos que continuou a acreditar no turismo rodoviário no Brasil, 
mesmo com problemas como a má condição das estradas e a violência. "Está em nosso DNA", 
afirma Paulus, ressaltando que esse know-how tem sido bem explorado nos momentos da 
crise. "Em 2005, tínhamos apenas 80 ônibus para os pacotes de carnaval. Este ano, já são 
112", compara. Apesar disso, o turismo rodoviário continua sendo o de menor 
representatividade nos negócios da empresa, com apenas 5% de participação.  
 
Em 2007, a CVC espera embarcar 1,7 milhão de passageiros e receita 20% maior. Neste ano, 
a empresa estréia também no setor de educação. Em parceria com a Universidade Cidade de 
São Paulo (Unicid) e a instituição IESDE (Inteligência Educacional e Sistemas de Ensino), foi 
criado a Universidade Corporativa CVC, que vai oferecer cursos por internet de extensão, 
graduação tecnológica e MBA para capacitar profissionais de turismo. A empresa investiu cerca 
de R$ 600 mil no projeto.  
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