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"Temos inflação diminuta, juros em queda e excelentes destinos. Não podemos 
perder essa oportunidade de vender otimismo", afirmou Guilherme Paulus, 
presidente da operadora de viagens CVC, na abertura de seu 12º Workshop, em 
São Paulo. A empresa estima comercializar 1,5 milhão de pacotes turísticos este 
ano, 25% mais que em 2005, atingindo 10 milhões de passageiros transportados 
em 34 anos de funcionamento.  
 
Em 2005, os destinos internacionais atraíram 100 mil passageiros da empresa. Para 
este ano, a América do Sul é o destaque, principalmente Argentina e Chile - o que 
explica o fato de se ouvir mais espanhol do que português nos corredores do 
evento. "Os brasileiros estão se sentindo muito à vontade em Buenos Aires e 
Bariloche." A recíproca é verdadeira: a filial argentina foi a que mais cresceu com 
venda de pacotes para o Brasil.  
 
Somente em julho, a operadora terá 17 vôos semanais para Bariloche, incluindo 
novos pontos de saída, como Fortaleza. "Os nordestinos são grandes compradores 
do produto neve. Como Bariloche não é só para esquiadores, mas para a família, é 
próximo e acessível, é muito atrativo", afirmou Valter Patriani, vice-presidente da 
CVC.  
 
Para Europa, serão nove novos circuitos este ano e a expectativa é que a venda de 
pacotes para o continente cresça 25%. "O dólar em queda estimula viagens 
internacionais. Em 2003, quando a moeda americana valia quase R$ 4, o pacote de 
viagem custava quase 70% mais do que custa hoje", apontou Patriani. A queda no 
câmbio também estimula as viagens nacionais. "Nosso fretamento (hora/vôo) 
nacional também é cotado em dólar, portanto os pacotes domésticos estão mais 
acessíveis." De 2004 para 2005, os pacotes nacionais ficaram 15% mais baratos na 
conversão de dólar para real. O principal destino nacional é a Bahia. No ano 
passado, a CVC embarcou cerca de 280 mil passageiros para o estado.  
 
A grande aposta da empresa este ano é a antecipação de preços. "Fechamos as 
tabelas até o carnaval de 2007. Os clientes e agentes poderão ter acesso aos 
fretamentos com preços em todo esse período. É uma grande conquista."  
 
A operadora também tem apresentado crescimento no segmento de cruzeiros 
marítimos. Serão três neste verão - Mistral, Blue Dream e Pacific - e outros dois já 
em negociação.  
 
No último ano, a CVC teve um incremento de 20% no faturamento e a expectativa 
é manter essa taxa de crescimento em 2006. Hoje são 150 lojas, no Brasil, 
Argentina e Uruguai. Para os próximos 18 meses, a empresa planeja abrir 
escritórios no Chile, Colômbia, Venezuela, Bogotá e Portugal. De fato, a operadora - 
que já é a maior do País - tem mesmo otimismo para dar e, principalmente, 
vender.  
 
A operadora está interessada na compra do hotel Tropical Cataratas, em Foz do 
Iguaçu, cuja licitação está em andamento.  
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online.


