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Ser “arcaica” está, paradoxalmente, ajudando a CVC? 

 

 
Dados apontam grande crescimento dos compradores online de viagens no Brasil e no 

exterior. Boletim Tendências do Sebrae de 2014 apontou um crescimento de 120% dos 

compradores online entre os anos de 2010 e 2015. No contra fluxo, a CVC experimentou no 

primeiro trimestre de 2017 uma queda de 10,1% nas reservas confirmadas em seu canal 

online, frente a um crescimento de 19,0% das reservas confirmadas em sua rede de lojas 

exclusivas. A empresa também apresentou um crescimento de 8,1%, no mesmo período, em 

seu lucro líquido ajustado. O que faz com que a CVC obtenha sucesso mesmo em tempos de 

crise e operando, aparentemente, na contramão das tendências tecnológicas? Conheça o 

modelo de negócios da CVC. (Veja mais na matéria da revista Exame: 

http://exame.abril.com.br/revista-exame/com-modelo-antiquado-cvc-vai-bem-na-maior-

crise-brasileira/) 

 

CVC BUSINESS MODEL FRAMEWORK 
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A EMPRESA 

A CVC Turismo é uma operadora de turismo e agência de viagens que atua com turismo 

emissivo e receptivo em todo o Brasil, nos ramos de turismo de lazer, turismo de negócios, 

aluguel de carros e turismo de intercâmbio. É considerada a maior operadora turística do 

Brasil e uma das maiores da América Latina. O modelo de negócios da CVC se enquadra na 

tipologia de Modelo de Negócios de Produto ou Serviço Padronizado. A CVC, enquanto 

operadora de turismo, foca sua atuação na formatação de roteiros e na negociação em escala. 

Enquanto as agências trabalham no varejo, atendendo aos passageiros individualmente para 

oferecer a melhor solução caso a caso, conforme os desejos e a disponibilidade financeira de 

cada cliente. A empresa está presente em 26 estados brasileiros e no Distrito Federal, por 

meio de 1.041 lojas exclusivas, sendo 37 lojas próprias e 1.004 lojas franqueadas. Conta 

também com uma rede de 6.500 agentes independentes credenciados, que no primeiro 

semestre de 2016 foram responsáveis por 17% das reservas da CVC. De acordo com o 

Ministério do Turismo e a IPC Marketing Editora, a CVC respondeu, em 2016, por 13,9% do 

total dos gastos realizados por consumidores no mercado brasileiro de viagens de lazer em 

2015, tendo embarcado 3,8 milhões de passageiros. Aproximadamente, 65% da receita bruta 

da empresa advém do turismo doméstico, 30% do turismo internacional e 2,5% do turismo 

em cruzeiros marítimos. 

 

FATOS IMPORTANTES DO HISTÓRICO 

A CVC inicia suas atividades em 1972, vendendo passagens rodoviárias à classe operária do 

ABC Paulista. Ao longo de sua história, a classe média brasileira se torna o principal público-

alvo da empresa. A empresa mantém presença nos principais meios de comunicação, se 

apresentando como a agência que pode atender a todos os gostos. Na década de 1990, os 

pacotes de turismo passaram a incluir passagens aéreas com voos fretados para destinos 

populares do Brasil. Nos anos 2000, passa a fretar também navios, expande a rede de lojas 

instaladas principalmente em shoppings centers e hipermercados e inicia a comercialização 

por meio do website. 

Em 2009, a empresa atuava como Operadora e Agência de Viagens CVC Tur Ltda., tendo como 

principal acionista Guilherme Paulus, fundador e presidente do Conselho de Administração. 

Em março do mesmo ano, Carlyle, um dos maiores fundos de private equity do mundo, 

anuncia a aquisição de 63,6% do controle da CVC. A partir de então, intensifica-se a expansão 

da rede de lojas, principalmente em cidades a partir de 50 mil habitantes. 
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Em 2014, a companhia compra 51% do Grupo Duotur, marcando sua entrada no segmento de 

viagens de negócios e anuncia início da atuação no segmento de viagens de intercâmbio, além 

do fortalecimento de sua atuação na oferta de aluguel de carros, com equipe exclusiva de 

venda deste serviço. Em 2015, adquire 100% do controle acionário da “Submarino Viagens”, 

fortalecendo sua presença no canal online. 

Fonte: Página inicial do website da CVC 

 

MODELO DE GESTÃO 

A CVC desenvolve e mantém programas de gestão do relacionamento com clientes e 

programas de fidelização. A ideia é que estas iniciativas reduzam os custos de marketing, 

aumentem a conversão de contatos com clientes em vendas e a captura de vendas cruzadas 

(cross-selling), bem como facilite o acesso a informação para tomada de decisão e a 

implementação de estratégias de aumento de vendas (up-selling). A empresa também está 

focada em aumentar vendas das mesmas lojas (same-store sales), por meio de investimentos 

contínuos em sistemas (incluindo, por exemplo, uma nova plataforma de vendas), aplicação 

de processos de venda mais eficientes e implementação de metas de desempenho mais 

robustas. A empresa também aplica indicadores de performance claros relacionados à 

geração de valor, para avaliar a performance de todos os profissionais com funções executivas 

e franqueados. 

 

RECURSOS E CAPACIDADES 

A CVC mantém parcerias estratégicas com importantes cadeias hoteleiras, companhias 

aéreas, companhias de transporte terrestre e operadoras de cruzeiros marítimos, sendo que 
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algumas foram estabelecidas há mais de 40 anos. Tais relacionamentos permitem negociar 

tarifas competitivas e oferecer uma vasta gama de produtos e serviços aos clientes. 

Os executivos possuem em média 17 anos de experiência no setor de turismo, dos quais 6 

anos em média dedicados exclusivamente à CVC. A administração da empresa inclui também 

administradores e executivos com conhecimento e experiência no setor de serviços a clientes.  

 

PROPOSTA DE VALOR 

A CVC oferta uma vasta gama de serviços turísticos padronizados e personalizados, assistência 

pessoal e acessível em todas as etapas da viagem, desde a compra até o retorno do cliente 

das férias, preços competitivos e condições de pagamento flexíveis (e.g., financiamento em 

até 12 prestações), fácil acesso aos produtos por meio de uma ampla rede de varejo de 

distribuição e uma forte presença online, e profissionais qualificados que compreendem os 

hábitos de viagem da classe média brasileira. Tendo em vista que a primeira experiência de 

viagem aérea de muitos dos clientes acontece por meio da CVC, muitos dos quais não falam 

um segundo idioma, a capacidade de oferecer assistência durante a viagem é crucial para o 

aumento de novas viagens e de viagens recorrentes, por isso, oferecem:  (1) guias fluentes em 

português nos principais destinos internacionais, (2) agentes de serviço nos principais 

aeroportos brasileiros e internacionais, e (3) transporte terrestre em ônibus e vans exclusivos 

com logotipo nos principais destinos domésticos e internacionais. A natureza personalizada e 

a facilidade de acesso aos serviços de atendimento são importantes para os clientes, que 

provavelmente necessitarão de assistência antes e durante suas viagens. 

 

POSICIONAMENTO E ACESSO A MERCADOS 

A CVC atende a classe média brasileira interessada em viagens de lazer no Brasil e no exterior. 

Os clientes recebem o atendimento por meio de uma ampla rede de lojas e de agentes 

credenciados. São 1.041 lojas e 6.500 agentes credenciados, presentes em todos os estados 

do Brasil, mas predominantemente nas regiões sul e sudeste. Lojas situadas em locais com 

alta circulação de pessoas, tais como shopping centers, ruas populares e supermercados. No 

primeiro semestre de 2016, as lojas franqueadas foram responsáveis pela geração de 78% das 

reservas da CVC (turismo), o que proporciona controle sobre o nível de serviço e atendimento 

prestado aos clientes. A CVC conta também com plataformas online de serviços completos de 

turismo no Brasil (http://www.cvc.com.br e www.submarinoviagens.com.br). 

 

 

http://www.cvc.com.br/
www.submarinoviagens.com.br
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VANTAGENS COMPETITIVAS 

A escala e o sólido relacionamento com os fornecedores e parceiros são vantagens 

competitivas fundamentais que dificilmente poderiam ser replicadas por algum concorrente. 

Além disso, a CVC é a marca mais conhecida no ramo de agências de turismo no Brasil, 

segundo pesquisas realizadas por instituições tais como o IBOPE e o DATAFOLHA. Nos últimos 

cinco anos, recebeu o prêmio "Top of Mind" da Folha de São Paulo na categoria "agências de 

viagem". Em 2015, foi nomeada a marca mais confiável do segmento brasileiro de operadoras 

de turismo pelo sexto ano consecutivo, em pesquisa realizada pela Revista Seleções.  

 

VALOR APROPRIADO 

O modelo de negócio da CVC requer um baixo nível de investimentos de capital, já que a 

empresa não é proprietária de ativos relacionados a viagens, tais como hotéis, aeronaves e 

embarcações, e administra diretamente somente 37 das 1.041 lojas CVC (dados de junho de 

2016). Tendo em vista que os franqueados e os agentes de viagem exclusivos representam a 

maior parte da distribuição de varejo, a empresa não precisa incorrer em dispêndios de capital 

significativos para abrir novas lojas. Consequentemente, consegue obter um alto retorno 

sobre o capital investido nas suas operações, 39,9% em 2015 e 38,1% no primeiro semestre 

de 2016. Normalmente a empresa não precisa antecipar pagamentos para garantir quartos de 

hotel, cabines de navio e assentos em aeronaves (tanto em voos bloqueados quanto 

totalmente fretados). Dado o relacionamento com as principais companhias aéreas 

brasileiras, também tem flexibilidade no cancelamento de voos fretados ou parcialmente 

fretados, o que ajuda a minimizar o risco operacional. Esse modelo de negócio de baixos 

dispêndios de capital permite à empresa crescer sem necessidade de altos investimentos e 

com aumentos mínimos nos custos fixos. A empresa fortalece o reconhecimento de sua marca 

através de publicidade frequente nos jornais e revistas brasileiros de maior destaque e nas 

principais estações de rádio e canais de TV. 

 

VALOR GENERATIVO 

O potencial de valor generativo da empresa está atrelado à sua capacidade de inovar, seja do 

ponto de vista tecnológico ou de modelo de negócio. Sendo assim, a ampliação recente dos 

públicos-alvo, passando a abranger os mercados de negócios, intercâmbio e aluguel de carros 

é uma evidência de inovação sob a perspectiva de business model, já que as novas soluções 

exigem também novas definições processuais na empresa. Além disso, a nova plataforma de 

vendas pode ser configurada como uma alavanca tecnológica, o que exige mudança em 

termos de gestão e é capaz de promover o desempenho da CVC, gerando valor ainda não 

apropriado.  
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VALOR DISTRIBUÍDO 

A empresa mantém relacionamento de longa data com as duas maiores companhias aéreas 

do Brasil, LATAM e GOL, sendo que o foco no mercado de viagens de turismo permite à 

empresa operar fora dos períodos de pico de tráfego dos aeroportos. Em virtude disso, a CVC 

passa a ser um importante parceiro estratégico para companhias aéreas, uma vez que ajuda 

a mitigar o risco destas diminuírem seus lucros em períodos de baixo tráfego em aeroportos. 

O mercado hoteleiro brasileiro é altamente fragmentado e é formado primordialmente por 

empresas familiares. A CVC consegue direcionar um grande fluxo de clientes a esses hotéis de 

pequeno porte, permitindo-lhes preencher uma parcela significativa de sua capacidade. 
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APÊNDICE A  

Variação do Faturamento do Setor de Turismo no Brasil – 2016 em relação a 2015 

 

 

1° trim 2° trim 3° trim 4° trim 

Agências de Viagens -3,70% -7,60% 1,20% 1,80% 

Operadoras de Turismo -14,40% -12,10% 1,10% -3,20% 

Consolidado do Setor -2,90% -10,90% -1,17% -3,90% 

 Fonte: Boletim de Desempenho Econômico do Turismo, elaborado pelo Ministério do Turismo e pela FGV 

APÊNDICE B 

Ranking de Acesso a Computador com Internet em Casa por Unidades da Federação (%) 
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• 67% dos domicílios brasileiros NÃO tem acesso à internet. 

• Os principais motivos da exclusão são: desinteresse (33%) e incapacidade (31%) 
 

Fonte: CPS/FGV processando os microdados do Censo/IBGE, em Mapa da Inclusão Digital/Coordenação Marcelo 

Neri – Rio de Janeiro: FGV, CPS, 2012. 

APÊNDICE C 

Demonstrações Financeiras CVC 2015-2016 

 

 

 

Fonte: Demonstrações Financeiras CVC 


