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O fundo americano Carlyle nem bem se assentou em seu novo posto na operadora de viagens 
CVC, cuja fatia de 63,6% adquiriu em dezembro passado, já planeja utilizar a experiência da 
companhia brasileira para expandir os negócios para outros mercados da América Latina. 
"Achamos que os demais latino-americanos têm características muito semelhantes às do 
Brasil, por isso estamos mapeando os mercados mais interessantes para começar a 
internacionalização", disse Daniel Sterenberg, vice-presidente do braço nacional do Carlyle. 
 
A estratégia é mais complexa do que simplesmente abrir filiais nos países vizinhos. "Queremos 
nos associar com empresas locais", disse Sterenberg, seja por meio de parcerias ou pela 
compra de operações que tenham potencial de crescimento. No radar estão Chile, Colômbia, 
Peru, México e Argentina, sendo este último o país mais cotado para receber uma nova 
operação, segundo o presidente da CVC, Val-ter Patriani. A empresa tem dois representantes 
no país, mas eles atuam praticamente na venda de pacotes para brasileiros residentes e não 
no atendimento dos clientes locais. 
 
A internacionalização da CVC não deve sair do papel em 2010. "É um plano em médio prazo", 
disse Sterenberg. No momento os esforços estão focados na adequação de processos para 
atingir as metas traçadas para a companhia. A CVC tem como plano estratégico dobrar as 
vendas no prazo de cinco anos. Em 2009, foram 2 milhões de passageiros e as metas são para 
chegar a 2,5 milhões neste ano. Para isso, é preciso crescer pelo menos 20% ao ano o número 
de viagens aéreas, terrestres e marítimas, afirmou Patriani, durante o 16e Workshop CVC, 
realizado ontem em São Paulo. 
 
Há vagas 
 
Sterenberg disse que já foram definidas cinco ou seis linhas estratégicas para a expansão da 
CVC, sendo que a internacionalização é uma delas. O executivo afirma que não pode dar 
detalhes dos projetos, mas garante que algumas mudanças ainda vão acontecer. "Ainda temos 
uma série de desafios: a empresa tem de estar preparada para atender ao aumento da 
complexidade do próprio negócio, com uma boa gestão financeira e de tecnologia, por 
exemplo. E o Carlyle vai ajudar com sua experiência", afirmou Sterenberg. 
 
As primeiras mudanças serão na área financeira. O fundo está em busca de um profissional do 
mercado para assumir o departamento o mais cedo possível. Mas contratações também serão 
feitas em outras áreas, garante Sterenberg. Este é o dedo do Carlyle na operação, que, no 
entanto, não deve mexer na estrutura comercial. "Estamos alinhados com a visão do fundador 
(Guilherme Paulus) sobre o andamento dos negócios." 
 
Todas as ações terão como destino a futura abertura de capital da companhia no prazo de dois 
anos, plano que Guilherme Paulus já colocava em prática. A CVC é auditada pela Ernst & 
Young e a lição de casa básica, disse Sterenberg, foi feita. O executivo deixa claro que a 
abertura de capital não significa que o fundo pensa em vender a operação. "Não temos pressa, 
podemos permanecer na empresa muito além dos dois anos previstos para os fundos", disse. 
Segundo Sterenberg, antes de abrir capital a CVC precisa de sólido desempenho no mercado, 
para rentabilizar o investimento dos acionistas. 
 
De qualquer forma, ele acredita que será um negócio interessante para o setor financeiro do 
país. "Não temos nenhuma empresa com as características da CVC, que atuam no setor de 
turismo, hoje na bolsa."  
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