
%HermesFileInfo:X-10:20120229:

X10 Pequenas e Médias Empresas QUARTA-FEIRA, 29 DE FEVEREIRO DE 2012 O ESTADO DE S. PAULO

Momentos decisivos

Do ABC
para o
mundo

PME

Pioneira no fretamento de aviões para voos inter-
nacionais na década de 1980, a CVC anunciou em
janeiro deste ano acordo com a Rail Europe, espe-
cializada na venda de passagens de trens na Euro-
pa. É a estreia da operadora brasileira na comercia-
lização desse tipo de bilhete naquele continente.
O serviço, informa a CVC, não está atrelado à ven-
da de pacotes turísticos – isso significa, por exem-
plo, que o consumidor poderá comprar os trechos
ferroviários separadamente.

O acordo com a Rail Europe é mais uma das
ações adotadas para a expansão da CVC, que desde
2010 é controlada pelo fundo norte-americano
Carlyle, que adquiriu 63,6% da empresa por cerca
de R$ 700 milhões. A negociação levou quase dois
anos, supostamente por conta da resistência de
Guilherme Paulus em abrir mão do controle do
negócio, o que de fato não aconteceu.

A transação envolveu a operadora de viagens e a
operação de cruzeiros marítimos. As outras empre-
sas então controladas por Paulus, como a compa-
nhia aérea Webjet e a GJP Hotéis e Resorts, não
fizeram parte do negócio.

Com a entrada do fundo Carlyle, a CVC, sob o
comando de Valter Patriani (um dos funcionários
mais antigos, na empresa desde 1978), começou a
preparar-se para cumprir o ambicioso plano de
dobrar de tamanho nos próximos cinco anos. Em
2010, o grupo embarcou 2,5 milhões de passagei-
ros. Até 2014, pretende chegar a 4 milhões.

Um dos caminhos para atingir esse objetivo é
continuar inovando. A empresa inaugurou, em
2010, sua primeira loja em um posto de combustí-
vel – funciona no bairro paulistano da Saúde. A
proposta, segundo a operadora, é reforçar o concei-
to de conveniência. A iniciativa não é necessaria-
mente uma novidade para a CVC, que na década de
1980 já contava com unidades em shoppings e,
mais recentemente, passou a oferecer seus paco-
tes de viagens também em hipermercados.

À frente do conselho da operadora, Paulus sem-
pre investiu em outros segmentos do mercado de
turismo. Por isso, atualmente, o empresário é do-
no da GJP Hotéis e Resorts, empresa que responde
pela gestão de 12 empreendimentos hoteleiros. En-
tre 2006 e 2011, ele também comandou a compa-
nhia aérea Webjet – vendida para a Gol por R$ 96
milhões. A transação, incluindo as dívidas da com-
panhia, chegou a R$ 310,7 milhões.

A longa experiência no segmento fez com que
Guilherme Paulus também fosse indicado pelo ex-
presidente da república, Luiz Inácio Lula da Silva,
para ser membro do recém criado Conselho Nacio-
nal do Turismo. O segmento, estima o governo
federal, pode ser um dos principais propulsores do
crescimento do País nos próximos anos.

Ligia Aguilhar

Presidente do Conselho Admi-
nistrativo da CVC, Guilherme
Paulus é prova viva de que sua
principal recomendação para
novos empreendedores de fato
funciona. “Quando você acredi-
ta no seu negócio e tem um ob-
jetivo definido, você consegue
vencer”, repete inúmeras vezes.

Na década de 1970, aos 23
anos, Paulus fundou a CVC – pe-
quena empresa de turismo ro-
doviário. Naquela época, os
principais clientes do negócio
eram grêmios de trabalhadores
das grandes empresas instala-
das na região do ABC paulista.

Em 40 anos, o empresário
transformou o negócio na
maior operadora de turismo da
América Latina, com 8 mil agen-
tes de viagem, 700 lojas e mais
de 2,5 milhões de passageiros
embarcados por ano.

Para crescer, além da determi-
nação de Paulus, foi preciso ino-
var. Pioneira no fretamento de
aeronaves para voos internacio-
nais, a CVC também conquis-
tou mercado ao oferecer aos
clientes a possibilidade de par-
celar o preço de pacotes aéreos.

Guilherme Paulus contou es-
ses e outros segredos do seu su-
cesso durante encontro, promo-
vido no final do ano passado pe-
lo Estadão PME, entre o em-
presário e donos de pequenos
negócios. Confira agora os prin-
cipais trechos da conversa.

● Crescimento
“Empreender é como estar den-
tro de um jogo de video game”,
brinca o fundador da CVC. Ele
considera o planejamento fun-
damental para o sucesso de um
negócio, mas garante que nem
sempre é possível prever o que
acontecerá. Estar preparado pa-
ra lidar com o inesperado, por-
tanto, é fundamental. “Quando
você acredita no seu negócio e
tem um objetivo definido, você
consegue vencer”, garante. O
empresário destaca ainda a im-
portância do estudo de merca-
do para lidar com a competi-
ção. “Você tem que investir pa-
ra ser o melhor todos os dias
porque a vida é uma eterna
competição.”

● Sucesso
Para Paulus, a equação do suces-
so é a soma de 10% de inspira-
ção com 90% de transpiração.
“Deve-se errar pouco e acertar
muito”, diz. Por isso, ele aconse-
lha: o empresário precisa conhe-
cer e dominar todo o setor no
qual atua e atualizar-se sempre.
“As redes sociais são hoje uma
maneira fantástica de estar em
contato com o mercado.”

● Dificuldades
De acordo com o empresário,
seja lá qual for o tamanho da
empresa, dificuldades sempre
vão existir. No início, a CVC en-
frentou problemas para conse-
guir reservas em grandes hotéis

e para pagar pelos quartos ante-
cipadamente. “Era difícil traba-
lhar com empresas maiores.
Um amigo chegou a me aconse-
lhar a fechar a CVC. Por sorte,
insisti e dias depois consegui
um bom contrato”, disse, em re-
ferência ao aluguel de três ôni-
bus para uma multinacional.

● Foco
Paulus acredita que nada é im-
possível. Para ele, os resultados
aparecem a partir do momento
que o empreendedor tem foco.
“Eu não posso dizer para uma
pessoa não investir em algo por-
que eu acredito que não tem fu-
turo. Pelo contrário, se você
acredita que vai ser o maior ven-
dedor de passagens aéreas, cer-
tamente vai se tornar o maior
por acreditar.”. O fundador da
CVC, entretanto, ressalta a im-
portância de um bom departa-
mento de vendas, capaz de con-

cretizar os sonhos do empresá-
rio. “Ela é fundamental em to-
do negócio”, garante.

● Concorrência
“Em um torneio de natação, o
atleta perde a medalha de ouro
por milésimos de segundo. As-
sim funciona também no mun-
do dos negócios”, garante Gui-
lherme Paulus, referindo-se aos
concorrentes.

Nos últimos anos, as agên-
cias de viagens passaram a dis-
putar mercado com sites que
comercializam passagens e hos-
pedagem e até com grandes re-
des varejistas, que agora traba-
lham com turismo. Para lidar
com essa competição, Paulus in-
vestiu justamente no seu dife-
rencial: o atendimento persona-
lizado. “A internet é uma ferra-
menta maravilhosa, mas nós te-
mos o atendimento, o serviço e
nosso trabalho é cobrar para
dar ao cliente o suporte que ele
não recebe pela internet.”

Ele ainda destaca que o em-
preendedor precisa ficar atento
a tudo que surge no mercado e
considerar não apenas a concor-
rência direta, mas também a in-
direta. “O bolso do consumidor
é um só. A pessoa que acabou
de comprar um carro, dificil-
mente vai investir em um paco-
te de viagem na sequência”, ana-
lisa. “Por isso, é importante fi-
car de olho no que acontece ao
seu redor e fazer o possível pa-
ra não perder nenhuma venda.”

✽

Cenário

● Espaço
A CVC turismo
ganha corpo ao
fretar voos
internacionais
e a parcelar
o valor dos
pacotes
turísticos.

● Venda
Em 2010, após
muita negociação,
a CVC passa a ser
controlada pelo
fundo americano
Carlyle. A venda
é concluída
por cerca de
R$ 700 milhões.

● Início
Paulus começa
pequeno, na região
do ABC paulista.
Ele vende pacotes
rodoviários para
organizações
de funcionários
de multinacionais.
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● Planos
Empresa inicia
plano ambicioso
de expansão: a
meta é dobrar
de tamanho
e com isso
atender 4
milhões de
consumidores.

/Encontro

Carlos Garbato
Boa Ventura Turismo

Guilherme Paulus fundou a
CVC na década de 1970 e não
teve vida fácil no começo da
empreitada. Mas ele conseguiu
transformar-se em um dos
grandes empresários do País.

Lauremi Souza Lima
Mecaltec Indústria
e Comércio

2

3 4

1

1 2 3

Operadora pretende

dobrar de tamanho

nos próximos anos

Renato Silva
Gráfica Realize

‘Quandovocê
acreditano
seunegócio,
conseguevencer’

Marta Moreira
Microgel comércio de
material para escritório

Quem
participou

“É importante
ficar de olho no
que acontece
ao seu redor
e fazer o
possível para
não perder
nenhuma
venda”

Guilherme Paulus,
CVC

A trajetória de êxito de uma empresa de turismo

Otaviano Artenese
Aurotur Turismo

Guilherme Paulus conta de que maneira transformou uma pequena
empresa de turismo em um negócio com 2,5 milhões de clientes

ESTADÃO

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 29 fev. 2012, PME Pequenas e Médias Empresas, p. X10.




