
NA METADE
DO CAMINHO
Guilherme Paulus, da CVC, fez de sua
empresa uma potência. Resta provar
que ela é capaz de continuar a crescer
DANIEL HESSEL TEICH

O
EMPRESÁRIO GUILHERME
Paulus, dono da CVC,
maior operadora de turis-
mo do país. sempre teve
gosto por negócios ousa-
dos. Mas diz que até ele
se espantou com uma

proposta que recebeu por telefone no iní-
cio do ano passado. Um magnata espanhol
do turismo, dono de uma das maiores agên-
cias de viagens da Europa, perguntou-lhe
à queima-roupa: "Guillermo. vamos com-
prar um navio?" Paulus. a princípio, ficou
atônito. O transatlântico em questão cus-
tava 85 milhões de dólares. A proposta do
espanhol era dividir o valor do navio meio
a meio entre sua empresa e a CVC — e
cada uma ficaria com o navio por seis me-

ses do ano. Para fechar a operação, seria
necessário pagar 30% de entrada. A con-
ta inicial ficaria em 12,5 milhões de dóla-
res — o resto, dizia o empresário, pode-
ria ser pago em até 30 anos. Paulus fez as
contas e decidiu embarcar no negócio.
Quando a transação já estava praticamen-
te concluída, ele recebeu outro telefone-
ma do espanhol: ''Guillermo, tenho de te
contar: acabo de vender minha empresa.
Você vai ter novos sócios no navio". Pau-
lus desfez imediatamente a negociação,
que virou uma anedota dentro da empre-
sa — sobre como a CVC conseguiu ser
dona de um navio por apenas três meses.

A transação envolvendo o navio de cru-
zeiros é um retrato do tipo de empresa em
que a CVC se transformou. Criada por Pau-

lus nos anos 70, na cidade de Santo André,
no ABC paulista, para vender pacotes aos
operários da região, a operadora passou por
um vertiginoso processo de crescimento.
Em dez anos, decuplicou de tamanho e no
ano passado movimentou 1,8 bilhão de
reais. Entre janeiro e dezembro de 2006,
foi vendido l ,3 milhão de pacotes, núme-
ro três vezes e meia maior que o registra-
do em 2000. Apesar dos números exube-
rantes, a CVC, assim como acontece com
a maioria dos empreendimentos com his-
tória semelhante, tem crescido de forma
um tanto quanto desordenada — e muitas
vezes tromba com obstáculos que pode-
riam ter sido previstos. Paulus ainda pre-
fere o risco ao planejamento como motor
do crescimento. Muitas vezes dá certo. Ou-
tras não. Um exemplo é a aventura da em-
presa nos Estados Unidos, onde manteve
um escritório de representação em Miami
entre 2002 e 2005 para a venda de pacotes
de ecoturismo. A operação naufragou por
um motivo prosaico: os americanos não
queriam se submeter ao processo para ti-
rar o visto de entrada no Brasil. Recente-
mente, na abertura de sua filial na França,
a CVC viu-se atolada em problemas que
variaram de divergências com o locatário
do imóvel escolhido para a loja em Paris
às dificuldades para contratação de funcio-
nários por desconhecimento das exigên-
cias da burocracia francesa. O resultado é
que a filial será inaugurada com quase um
ano de atraso, no segundo semestre.

Percalços à parte, a CVC é hoje uma
das grandes forças consolidadoras do mer-
cado brasileiro de turismo, setor em que
as principais empresas têm crescido 30%



turismo

ao ano e devem se beneficiar tremenda-
mente com o esperado aumento da renda.
O grupo domina o setor de viagens a cré-
dito, feitas sob medida para a classe mé-
dia. Tem hotéis. Faz cruzeiros. Possui uma
concessão de linha aérea. Guilherme Pau-
lus planeja levá-lo à Bovespa até 2010 e,
quando isso ocorrer, espera oferecer aos
investidores um negócio com vendas
anuais de 5 bilhões de reais e 4 milhões
de passageiros embarcados em seus paco-
tes. O primeiro passo na direção da aber-
tura de capital foi dado no mês passado.
A empresa adotou uma nova estrutura ad-
ministrativa, com a criação de dois conse-
lhos (um de administração e outro consul-
tivo) e de uma holding. Paulus, de 57 anos,
deixou a presidência e passou a ocupar o
posto de presidente do conselho de admi-
nistração. "Decidi assumir um papel mais
estratégico e me afastar do dia-a-dia", diz
ele. "Era preciso fazer essas mudanças.
Chegamos a uma situação tal que, se al-
guém fizesse uma proposta de compra da
empresa, não saberíamos nem como cal-
cular quanto ela de fato vale."

A TRAJETÓRIA E OS RESULTADOS da
CVC retratam a brutal mudança por que
tem passado o setor de turismo — no Bra-
sil e no mundo. No exterior, empresas do
ramo têm sido compradas por fundos de
private equity — como o Carlyle, que no
ano passado se associou ao banco Santan-
der para comprar parte da espanhola Ibe-
rostar por l bilhão de dólares. As gigantes
do setor engalfinharn-se em meio a um vo-
raz processo de consolidação. Foi graças
a esse movimento que em pouco mais de

dez anos a alemã Tui se transformou no
maior grupo de turismo do mundo — um
colosso com 30 operadoras de viagens, 300
hotéis, 63 000 empregados e vendas de 18
bilhões de dólares. No Brasil, as circuns-
tâncias que permitiram o crescimento da
CVC são diferentes. Bem estabelecida com
seus pacotes de apelo popular, a empresa
tornou-se a única grande operadora no mer-
cado brasileiro desde a quebra de sua maior
concorrente, a Soletur, em 2001. Paulus
percebeu um vácuo entre clientes de ren-
da mais alta e imediatamente ocupou o es-
paço com pacotes internacionais e cruzei-

ros marítimos. Dono de Blue Oream:
um poderoso sistema navios de luxo
de distribuição de pás- em meio a
sageiros, levou às últi- pacotes baratos
mas conseqüências sua •••••••••
inspiração no modelo
de negócios da Casas Bahia. Assim como
ocorre com o varejista, a CVC negocia
agressivamente com os fornecedores — o
que lhe rendeu a fama de predador entre
os concorrentes. Oficialmente, a CVC ad-
mite deter 60% do mercado de pacotes.
Concorrentes afirmam que sua participa-
ção chega a 75%. Em ambas as situações,
é inegável sua posição monopolista. "Isso
é questão de competência", diz Paulus.

Para realizar seus planos e chegar à bol-
sa, ele e seus executivos terão de demons-
trar que são, de fato, muito competentes.
O primeiro desafio é convencer os inves-
tidores de que apostar em agência de tu-
rismo é um bom negócio. Apesar de seu
volume de vendas ser monumental, o se-
tor tem baixas margens. Segundo Paulus.
a receita líquida da CVC gira em torno de
3% do total das vendas. A única forma de
compensar essa deficiência é oferecer aos
investidores uma vistosa coleção de ati-
vos. "'As grandes empresas internacionais
de turismo possuem redes de hotéis,
aviões, ônibus e outros bens", diz o con-
sultor José Ernesto Marino Neto, especia-
lizado em turismo. Paulus promete che-
gar lá. Planeja inaugurar em 2008 um re-
sort de 80 milhões de reais em Sergipe.
Também negocia a compra de uma rede
de agências de viagens na Espanha. Pau-
lus acredita que o tempo e o tamanho atin-
gido pela CVC jogarão a seu favor. •
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