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Grupo controlador da
Stella Barros adquire
Urbi et Orbi para abrir
agências de viagem em
todas as capitais brasileiras

Amanda Vidigal Amorim
avidigal@brasileconomico.com.br

O Grupo Águia acaba de agre-
gar a 17ª empresa a seu portfó-
lio, a operadora de viagens
Urbi et Orbi, do Rio de Janei-
ro. O grupo, que administra
desde empresas de blindagem
de veículos até agências de
turismo, comprou a parte do
empresário Jacob Barata, que
detinha 50% da empresa ca-
rioca. A Urbi et Orbi tem ago-
ra como controladores o gru-
po Águia e Sérgio Tavares, que
já era sócio da empresa. O na-
moro começou há quatro
anos, quando o presidente
Wagner Abrahão e Barata fo-
ram sócios na Webjet (hoje de
Guilherme Paulus).

O acordo para a compra foi
fechado no fim de outubro e
Abrahão diz que faz parte da
reestruturação das operadoras
do grupo. Agora, a Urbi et Or-
bi, hoje com agências no Rio
de Janeiro, terá escritórios ou
representantes em todas as
capitais do país, com foco nas
agências de viagens. São Pau-
lo terá a primeira filial.

A outra operadora do gru-
po, a Stella Barros, foi adquiri-
da em 2004 pelo Grupo Águia.
Na época, a empresa passava
por dificuldades e corria o ris-
co de falência. Com uma tra-
dição de 40 anos no mercado
turístico, a marca facilitou a
entrada do grupo no segmento
de viagens internacionais.
Com a aquisição da Urbi et Or-
bi, a Stella Barros vai se dedi-
car à venda ao consumidor fi-
nal, apenas no destino Disney
e nos pacotes voltados para as

cidades-sede da Copa de 2014,
onde pretende abrir filiais.

O objetivo de Abrahão é ga-
nhar espaço no mercado na-
cional até a Copa do Mundo,
quando o país deverá receber
milhares de turistas. O Grupo
Águia ainda não contava com
uma agência de viagens com
foco no mercado nacional e
internacional em geral. A ex-
pansão das lojas está prevista
para o próximo ano. ■

receita decolar
Tia Augusta, que consolidam aumento da vendas em até 95%
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Varejo mantém alta nos últimos cinco meses

As vendas no varejo brasileiro cresceram 0,4 % em setembro sobre
agosto, marcando o quinto mês consecutivo de expansão. O dólar baixo
contribuiu para o resultado, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia
e Estatística (IBGE). Em relação a igual período de 2009, houve alta
de 11,8 %, recorde para um mês de setembro. Alguns dos destaques
de alta do mês foram segmentos favorecidos pelo câmbio, como móveis
e eletrodomésticos e material para escritório, informática e comunicação.

Henrique Manreza

mos funcionários, projetamos
queda das vendas”, lembra a
empresária, que atua há 20 anos
no mercado. “Mas as pessoas que
tinham dólares em casa resolve-
ram gastá-los no exterior. Tive-
mos de correr para remontar a
operação e atender a todos.”

Hoje, quase 70% dos negócios
da agência estão focados em la-
zer, sendo os Estados Unidos des-
tino de 80% dos clientes. “A divi-
são corporativa e de eventos cres-
ce ano a ano, mas não com a mes-
ma força. E nossa ideia é manter a
especialização no consumidor fi-
nal, e ter um braço qualificado
para atender as empresas”, afir-
ma Graetz. Neves também acre-
dita que os Estados Unidos vão
continuar sendo o carro-chefe da
Stella Barros. “Miami, Orlando e
os parques temáticos são nossos
pacotes principais. Sempre foi o
sonho do brasileiro conhecer o
local, agora este sonho também
está acessível para as classes
emergentes”, afirma.

Para oferecer ainda mais op-
ções para este consumidor, Tia
Augusta tem ideia de diversifi-
car a oferta com mais pacotes
dentro do próprio país. “Os Es-
tados Unidos sempre serão nos-
so principal destino, porém te-
remos de ter outros produtos,
especialmente para o público de
shopping, que muitas vezes
busca roteiros mais próximos,
como o Nordeste e alguns re-
sorts”, diz Augusta.

Férias de verão
Mesmo com a demanda em alta,
para a próxima temporada de
férias, a operadora afirma que os
pacotes não apresentam au-
mento expressivo, até mesmo
pela valorização do Real. O pre-
ço do pacote básico para a Dis-
ney na Tia Augusta está em tor-
no de US$ 2 mil. Na Stella Bar-
ros, o custo médio das viagens
para a Disney fica entre US$ 1,7
mil e US$ 3,4 mil em pacotes
mais elaborados.

Na visão de Neves, outro
ponto positivo para os brasilei-
ros é a necessidade de cresci-
mento da economia america-
na. “Os Estados Unidos vivem
um momento crítico, eles pre-
cisam de viajantes que estejam
dispostos a gastar dinheiro. E é
exatamente este o objetivo do
brasileiro que, além de passear
na Disney, está cada vez mais
interessado em fazer compras
nos Estados Unidos”, afirma.

Pensando em ampliar seu le-
que de opções, o grupo Águia,
controlador da Stella Barros,
acaba de comprar 50% da
rede de agências carioca Urbi
et Orbi (leia texto ao lado).
“Vamos começar a operar os
pacotes da Urbi e com isso po-
deremos ampliar nosso ramo
de atuação”, afirma Neves,
que acredita que com a aqui-
sição a Stella Barros ganhará
força no mercado para com-
petir com grandes agências,
como é o caso da CVC. ■

Marcela Beltrão

1 Augusta Fortunato abrirá lojas da Tia Augusta para atender
à demanda da Classe C; 2 Os parques temáticos da Disney
são o principal destino das agências Stella Barros e Tia Augusta
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AQUISIÇÃO

2004
Depois de passar por
dificuldades financeiras, a
Stella Barros turismo, agência
atuante no mercado há 40 anos
foi comprada pelo grupo Águia.

ATUAÇÃO NACIONAL

50%
foi a parcela que Wagner Abrahão,
presidente do grupo Águia,
adquiriu da agência carioca
Urbi et Orbi. Abrahão pretende
crescer no mercado interno.

GRUPO ÁGUIA

17 empresas
fazem parte do portfólio do
grupo. Entre elas estão agências
de viagens com foco em pacotes
nacionais, internacionais
e de eventos esportivos.

Grupo Águia
adquire 50%
da agência
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Modalidade: Pregão Eletrônico nº. SESAU- 131/2010
Processo Nº. 20000/26617/2010
Tipo: menor preço por item.
Objeto: Aquisição de Conjuntos de Emergência para Monitoração de Sinais Vitais Desti-
nados à CGAE/SESAU.
Data de realização: 30 de novembro de 2010 às 14h00min (horário local) e 15h00min 
horário de Brasília;
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Maceió, 12 de novembro de 2010.
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