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Além de novos roteiros, viagens podem ser programadas com um ano de antecedência 
 
A CVC está mudando e não se trata de uma imposição do fundo Carlyle, principal acionista da 
empresa. A agência afirma que está se adaptando às necessidades da nova classe média, que 
Valter Patriani, presidente da companhia, chama de população emergente. Para isso, está 
apuando a oferta de pacotes. Neste ano, serão 78 novos roteiros, no total de 728 produtos. O 
diferencial, que atende à demanda de agentes e clientes, é passar a vender os roteiros com 
calendário de até um ano de antecedência. 
 
"Vivemos um momento de estabilidade em que eu posso fazer esses pacotes sem me 
preocupar com as oscilações", disse Patriani, durante a abertura do 16º Workshop CVC, em 
São Paulo. "Os preços não estão aumentando, a diferença é apenas da inflação", assegura. 
 
Patriani garante que, em 2010, os pacotes poderão ser comprados com redução de até 10% 
no valor. Segundo ele, vantagem de quem tem escala. No caso dos cruzeiros, a nova 
negociação com a espanhola Pullmantur, que está entrando como parceira na operação 
brasileira, vai reduzir os preços em até 20%. Para o verão 2011, serão cinco navios  um a 
mais que no verão anterior e, segundo Patriani, com um novo público a bordo. "A manicure, o 
caixa de banco, o garçom estão entre os clientes da CVC. Queremos atendêlos em sua 
primeira viagem pelo Brasil, mas também em sua estréia para o exterior", afirmou. 
 
O ministro do Turismo, Luiz Barretto, que participou do evento, afirma que são necessários 
novos produtos para esse público. "A classe C tem de desenvolver o hábito de viajar e precisa 
de produtos adequados, ainda mais para atender desafios como a Copa e as Olimpíadas", disse 
Barretto. 
 
E a CVC diz que vai buscar, literalmente, os clientes onde eles estiverem. Para isso vai 
aumentar o número de voos charters em 25% em 2010. Serão voos regulares saindo de 
cidades do interior de São Paulo, como Ribeirão Preto, Campinas, Bauru, além de saídas de 
Curitiba, Londrina, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Brasília. Tradicionalmente, em períodos de 
baixa temporada, o ponto de saída da companhia era apenas a cidade de São Paulo. 
 
Segundo a empresa, a classe média quer também viagens assistidas para o exterior. O modelo 
é antigo  excursões acompanhadas por guia que fala português e é responsável pelo bemestar 
de todos  e nunca entrou no gosto dos viajantes de maior poder aquisitivo. Em 2009, serão 
262 saídas, ante 100 do ano passado para destinos da América do Sul, Estados Unidos, Caribe 
e Europa, disse Patriani.  
 

 
 
Carlyle de olho no consumo nacional 
 
O grupo Carlyle deve investir entre US$ 1 bilhão e US$ 2 bilhões no país nos próximos cinco 
anos e Daniel Sterenberg, vicepresidente do fundo no Brasil, sabe muito bem qual o destino 
dos recursos.  
 
As prioridades da empresa são os setores de consumo e varejo, logística, petróleo, gás e 
agronegócio. "Estamos sempre olhando para outras oportunidades, mas estes setores são o 
que despertam mais atenção", afirmou.  
 
O foco da empresa são áreas que dependem mais do consumo nacional do que de exportação.  
 
A CVC é o primeiro investimento do fundo no país, que já tem experiência com o setor de 
turismo. Na Espanha, o Carlyle é o principal acionista da Orizonia, maior agência de viagens.  
 



Na China, tem participação em empresas que atuam com turismo na internet. De acordo com 
Sterenberg, do total de US$ 56 bilhões investidos no mundo, 10% estão na área de consumo e 
varejo. E a meta é continuar investindo nestes segmentos.  
 
O fundo desembarcou no Brasil em 2007 e teve de recuar na realização de vários negócios por 
causa da crise internacional.  
 
"Sabíamos que alguns mercados, como o de turismo, teriam uma postura mais resiliente no 
decorrer da crise. Por isso, insistimos na negociação com a CVC", explicou. Atualmente, a 
empresa mantém sete profissionais de investimentos dedicados a prospectar o mercado 
brasileiro. O fundo tem pressa para atingir os resultados.  
 
"Devemos fechar outro negócio ainda neste semestre.  
 
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 4 fev. 2010, Primeiro Caderno, p. 32-33. 
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