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RESUMO 

 

A análise do desempenho financeiro da CVC Brasil Operadora e Agência de 
Viagens S.A. na Bolsa de Valores é fundamental para entender os motivos que a 
levaram a ser a única agência de viagens com capacidade para tal. Para 
entendimento do fato, caracterizou-se o mercado de capitais e as empresas de 
turismo atuantes nesse mercado, bem como o mercado nacional de agências de 
viagens e suas diferentes tipologias. A pesquisa do tipo quantitativa exploratória 
compreendeu duas etapas: na primeira foi feito um levantamento bibliográfico sobre 
o mercado de capitais, explicitando sua estrutura. Na segunda realizou-se análise 
documental de relatórios financeiros trimestrais da CVC no período de 2013 a 2015. 
Os resultados dessa análise através de índices de desempenho financeiros indicam 
que a CVC é a única agência de viagens atuante na bolsa de valores por saber se 
adequar as inovações tecnológicas inerentes ao setor de turismo e focar sua 
estratégica em um público alvo específico, classe média, oferecendo passagens e 
pacotes turísticos a um preço acessível, realizando parcerias com companhias 
aéreas, cruzeiros marítimos, hotéis e locadoras de automóveis, priorizando o 
mercado doméstico, se tornando a líder de mercado e referência no setor de turismo 
nacional. 

Palavras – chave: Agências de viagem – Bolsa de valores – CVC - Turismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The analysis of the financial performance of CVC Brazil Operator and Travel Agency 
SA on the Stock Exchange is critical to understand the reasons that led to the unique 
ability to travel agency for such. To understand more the fact, was characterized the 
capital market and active tourism companies that market and the national market of 
travel agencies and their different typologies. The research of exploratory quantitative 
type comprised two stages: the first was done a literature review on the capital 
market, explaining its structure. The second was held documentary analysis of 
quarterly financial reports of the CVC since 2013 until 2015. The results of this 
analysis by financial performance indices indicate the CVC is the only active travel 
agency on the stock exchange by knowing suit the technological innovations inherent 
in the tourism sector and its strategic focus on a specific target audience : middle 
class, offering travel and tour packages at an affordable price , making partnerships 
with airlines, cruise lines, hotels and car rental companies prioritizing the domestic 
market , becoming the market leader and reference in the national tourism sector 

Key - words: Travel agencies - Stock exchange - CVC - Tourism 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Para analisar a atuação da operadora de viagens CVC na Bolsa de valores 

de São Paulo Mercado e Futuro (BM&F BOVESPA1) , é preciso entender como se 

organiza o sistema financeiro nacional, o que é a bolsa de valores, o mercado de 

capitais, quantas empresas de Turismo possuem capital aberto, como está 

configurado o mercado nacional de agência de viagens e seus principais desafios. 

Além de analisar os índices financeiros para o período de 2013 a 2015. 

Tendo em vista que na bolsa de valores, existem 522 empresas listadas, 

divididas em 95 segmentos, surgiu o interesse em saber o motivo pelo qual dentre 

as sete empresas atuantes no setor de turismo listadas, apenas uma representa o 

setor de agências de viagens, a CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. e 

também analisar seu desempenho financeiro antes e após ingressar no mercado de 

ações.  

A relevância do estudo encontra-se na ausência de publicações a respeito 

da temática apresentada e na possibilidade de contribuir para futuras pesquisas para 

o mercado de turismo e futuros discentes do curso. 

Supõe-se que grande parte das agências de viagens são de pequeno e 

médio porte e possuem faturamento insuficiente para abrir capital e ingressar na 

bolsa de valores. Isso explica o fato da CVC ser a única agência nesse mercado. 

Para confirmar essa suposição, esse trabalho tem como objetivo geral 

analisar a entrada da operadora na bolsa de valores, seus índices de desempenhos 

financeiros entre os anos de 2013 e 2015 e investigar o porquê de apenas ela atuar 

no mercado de capitais. 

Os objetivos específicos compreendem:  

1. Caracterizar o mercado de capitais e analisar as empresas do setor 

de turismo atuantes nesse mercado;  

2. Investigar o mercado nacional de agência de viagens e suas 

diferentes tipologias;  

3. Analisar o desempenho financeiro da CVC Brasil Operadora e 

Agência de Viagens S.A. 

 

                                                           
1
 BM&F BOVESPA: http://www.bmfbovespa.com.br/home.aspx?idioma=pt-br 
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Esse trabalho caracteriza de modo geral o mercado de capitais para facilitar 

o entendimento do que é a Bolsa de valores e poder analisar da melhor forma quais 

empresas de turismo possuem capital aberto e qual diferencial da CVC para ser a 

única agência de viagens presente nesse mercado.  

Para isso, será investigado o mercado nacional de agências de viagens e 

suas diferentes tipologias, bem como os desafios e soluções vividos pelas agências 

e o que a CVC fez para se diferenciar de suas concorrentes, sendo necessário 

avaliar sua estratégia competitiva, os fatores que levaram a abrir capital e a análise 

de seus índices de desempenho financeiro antes e após a entrada na Bolsa de 

valores.  

A metodologia consistirá em pesquisa quantitativa exploratória com enfoque 

descritivo. De acordo com Gil (2002):  

Estas pesquisas têm como objetivo proporcionar maior familiaridade com o 
problema, com vistas a torná-lo mais explícito ou a constituir hipóteses. 
Pode-se dizer que estas pesquisas têm como objetivo principal o 
aprimoramento de ideias ou a descoberta de intuições 

   

Portanto, a metodologia deste trabalho está estruturada em duas etapas. Na 

primeira, foi realizada pesquisa bibliográfica utilizando artigos científicos, sites 

especializados em mercado financeiro, livros relacionados ao mercado de capitais e 

um estudo de caso sobre a empresa CVC para conhecer melhor o tema explorado e 

possibilitar a formulação de hipóteses. A segunda etapa consistiu de análise 

documental a relatórios financeiros divulgados pela empresa entre os anos de 2013 

e 2015 e os divulgados pela BM&F BOVESPA, especialmente o balanço financeiro e 

a demonstração de resultados da empresa. 
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2 MERCADO DE CAPITAIS E EMPRESAS ATUANTES DO SETOR DE TURISMO 

 

Neste capítulo serão abordados os temas referentes à estruturação do 

sistema financeiro nacional, funcionamento do mercado de capitais, descrição do 

que são ações e títulos de dívida (médio e longo prazo) e também o universo de 

empresas ligadas ao setor de turismo que possuem ações na BM&FBOVESPA. 

 

2.1 ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL 

 

A definição do Sistema Financeiro Nacional (SFN), segundo Fortuna (2005, p.16): 

[...] um conjunto de instituições que se dedicam, de alguma forma, ao 
trabalho de propiciar condições satisfatórias para a manutenção de um fluxo 
de recursos entre poupadores e investidores. O mercado financeiro, onde 
se processam essas transações, permite que um agente econômico (um 
indivíduo ou empresa), sem perspectivas de aplicação em algum 
empreendimento próprio, da poupança que é capaz de gerar (denominado 
com um agente econômico superavitário), seja colocado em contato com 
outro, cujas perspectivas de investimento superam as respectivas 
disponibilidades de poupança (denominado com um agente econômico 
deficitário).  

 

 Assim, o SFN é divido em dois grupos - o primeiro grupo: intermediários 

financeiros - bancos comerciais, de investimentos, financiamento, bancos múltiplos, 

sociedade de crédito, financiamento, investimento e a Caixa Econômica Federal. 

Esses intermediários captam recursos do público em geral e os aplicam através de 

empréstimos e financiamentos. Já o segundo grupo: são as instituições auxiliares ou 

de apoio, que irão intermediar a relação entre os agentes econômicos superavitários 

e os deficitários. Tendo como exemplo a bolsa de valores. 

 Além dos dois grupos citados, existe outra caracterização de instituição 

financeira que pode ser explicitada pela capacidade de criar ou não moeda 

escritural2 (depósitos à vista existentes nos bancos ou em outras instituições 

creditícias). O Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, bancos comerciais 

(públicos e privados) e os bancos múltiplos possuem essa capacidade de criação de 

                                                           
2
 Capacidade de criar moeda escritural: Os bancos recebem depósitos à vista, mantém em caixa 

apenas uma parte e redirecionam o restante dos volumes na forma de empréstimos ou através da 
emissão de títulos de dívida.  
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moeda escritural por serem os intermediários entre depositantes e tomadores de 

crédito.  

 As instituições não bancárias, ou seja, as que não têm a capacidade citada 

anteriormente são: Bancos de desenvolvimento (Nacional e regionais), bancos 

múltiplos com carteira imobiliária, sociedade de crédito de financiamento e 

investimento, bancos múltiplos com carteira de investimento de aceite ou Leasing3, 

bancos de investimento e sociedade de crédito ao microempreendedor. As 

instituições financeiras citadas estão representadas no organograma do sistema 

financeiro nacional (Figura 1).  

 Destacado no organograma está a única bolsa do Brasil em funcionamento: 

Bolsa de Mercadorias e Futuros de São Paulo (BM&FBOVESPA), que é a fusão de 

duas bolsas: Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F) e Bolsa de Valores de São 

Paulo (BOVESPA). Ela faz parte das instituições auxiliares do SFN e nela são 

negociadas as ações e títulos de dívida das empresas.  

 

2.2 BOLSA DE VALORES: CARACTERIZAÇÃO E BREVE HISTÓRICO 

 

 A bolsa de valores é o mercado onde acontecem negociações de ações e 

outros valores mobiliários de empresas com capital aberto. Ela pode ser constituída 

como associação sem fins lucrativos, mas é comum que sejam organizadas como 

sociedades anônimas. Para explicar de forma simples e rápida o que é bolsa de 

valores, Fortuna (2005, p.582) define: 

A bolsa de valores, em síntese, é o local especialmente criado e mantido 
para negociação de valores mobiliários em mercado livre e aberto, 
organizado pelas corretoras e autoridades. Por valores mobiliários 
entendem-se títulos, tais como debêntures, ações e outros. 

 

                                                           
3
 De acordo com site Banco Central do Brasil (Brasil, 2015): leasing é um contrato denominado na 

legislação brasileira como “arrendamento mercantil”. As partes desse contrato são denominadas 
“arrendador” e “arrendatário”, conforme sejam, de um lado, um banco ou sociedade de arrendamento 
mercantil e, de outro, o cliente. O objeto do contrato é a aquisição, por parte do arrendador, de bem 
escolhido pelo arrendatário para sua utilização. O arrendador é, portanto, o proprietário do bem, 
sendo que a posse e o usufruto, durante a vigência do contrato, são do arrendatário. O contrato de 
arrendamento mercantil pode prever ou não a opção de compra, pelo arrendatário, do bem de 
propriedade do arrendador. 
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 Conforme aponta BM&F BOVESPA S.A. (2015), a Bolsa de Valores de São 

Paulo (BOVESPA) foi criada em 1890 e encerrada no ano seguinte devido a uma 

política do governo, denominada política do Encilhamento. De acordo com Batista 

(2015), essa política tinha como incentivo a industrialização, porém fracassou devido 

ao boicote promovido por latifundiários, investidores estrangeiros e importadores que 

provocaram a inflação dos preços e insegurança no mercado financeiro fazendo com 

que em 1891 a Bolsa encerrasse suas operações, reabrindo quatro anos mais tarde 

como Bolsa de Fundos Públicos de São Paulo, vinculada a secretaria de finanças do 

estado paulista.  

  Em 1965, com a reforma do mercado de capitais brasileiro há a 

desvinculação entre a Bolsa e a secretaria de finanças de São Paulo, voltando a ser 

denominada BOVESPA, adquirindo característica institucional de bolsa de valores 

mutualizada e sem fins lucrativos, perfil que perdurou até sua desmutualização em 

2007 permitindo que a bolsa de valores deixasse de ser entidade sem fins lucrativos, 

para tornar-se sociedade anônima de acordo com as resoluções 2.690, de 

28/01/2000 e 2.709, de 30/03/2000, ambas do Banco Central. (FORTUNA 2005).  

  Para explicar o que se caracteriza por estrutura mutualizada e 

desmutualizada, Carvalho (2003) define:  

[...] estrutura mutualizada (na qual os beneficiários diretos dos serviços 
prestados pela bolsa são, ao mesmo tempo, seus proprietários) e 
desmutualizada (na qual os beneficiários diretos dos serviços prestados 

pela bolsa não necessariamente se confundem com seus proprietários).  

 

 Em 2000, todas as bolsas nacionais se incorporam a Bovespa, tornando-a 

Bolsa de Valores do Brasil. Em 2008, após a desmutualização, a Bovespa torna-se 

companhia de capital aberto e no ano seguinte, unifica suas operações com a Bolsa 

de Mercadorias e Futuros (BM&F), dando origem a BM&FBOVESPA.  
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Organograma do Sistema Finaneiro Nacional 

 

          Bancos Cooperativos e Cooperativas de 

crédito¹ 

 

Figura  – Organograma Sistema Financeiro Nacional 

Fonte: http://cooperativismodecredito.coop.br/mercado-financeiro/ 

 

Figura 1 - Organograma Sistema Financeiro Nacional 
Fonte: http://cooperativismodecredito.coop.br/mercado-financeiro/ 
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2.3 O MERCADO DE TÍTULOS NA BOLSA DE VALORES 

 

 A emissão de títulos, que podem ser de dívida ou de propriedades (ações), 

são formas que empresas encontram de captar recursos (receber financiamentos) 

de terceiros para investir em novos projetos ou pagar suas dívidas. Os títulos de 

dívida são contratos firmados entre empresa e terceiros que assumem o pagamento 

da dívida da empresa e em troca receberão o valor total da dívida acrescido os juros 

dentro do espaço de tempo acordado por ambos. Já os títulos de propriedade ou 

ações, representam o “pedaço” da empresa, vendido a terceiros que passarão a 

possuir direito residual sobre os ativos da empresa.  

 Tanto ações quanto títulos de dívidas podem ser negociados nos mercados 

primários (quando emitidos pela primeira vez) ou secundários (negociação de títulos 

previamente emitidos). Em síntese, títulos “novos” fazem parte do mercado primário 

e os de “segunda mão”, do mercado secundário. (BRIGHAM; EHRHARDT, 2006,    

p. 311) 

 

2.3.1 Ações e suas características 

 

 De acordo com Fortuna (2005, p. 581) “Uma ação representa a menor parcela 

do capital social de uma sociedade por ações”. Corroborando o autor anterior, 

Gitman; Hastings (2010 p. 21), descrevem que as ações podem ser ordinárias ou 

preferenciais:  

Ações ordinárias constituem unidades de propriedade de uma empresa, ou 
seja, de participação acionária. Os acionistas ordinários são remunerados 
pelo recebimento de dividendos – distribuições periódicas de lucros – ou 
pela realização de ganhos com a elevação do preço da ação. As ações 
preferenciais representam um tipo especial de participação acionária que 
apresenta características tanto de obrigação quanto de ação ordinária. Aos 
acionistas preferenciais é prometido um dividendo periódico fixo que deve 
ser satisfeito antes de quaisquer dividendos aos acionistas ordinários.   

 Logo, as empresas vendem suas ações (preferenciais ou ordinárias) como 

forma de captar recursos para futuros investimentos ou pagamento de dívidas. A fim 

de levantar recursos, a empresa pode fazer uma colocação privada (venda direta) 

direcionada a um ou mais investidores ou pode captar recursos através de uma 

oferta pública (venda indireta) não direcionada ao público em geral.  
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2.3.2 Títulos de dívida e suas características 

 

 Segundo Gapenski; Brigham; Ehrhardt (2006, p. 286): “Um título de dívida é 

um contrato de longo prazo pelo qual aquele que toma empréstimos concorda em 

fazer pagamentos de juros e principal em datas específicas aos detentores do título”.   

 Com relação à duração, podem ser de médio (validade de até um ano) ou 

longo prazo (validade superior a um ano). A negociação de títulos feita pelas 

empresas são práticas muito utilizadas, pois é uma forma rápida de captação de 

recursos para investimentos ou pagar dívidas a curto prazo além de ser um 

lançamento preliminar para uma plena abertura de capital.  

 A emissão de títulos de dívida não é característica apenas das empresas, 

mas também dos governos que emitem os chamados títulos de dívida pública, forma 

encontrada pelo governo para financiar seu déficit orçamentário. Esses títulos são 

frequentemente negociados devido a promessa de pagamento do governo inspirar 

maior confiança no comprador do que  empresas privadas. 

 

2.3.3 Estrutura de capital: Entre as dívidas e capital próprio 

 

  Quando uma empresa decide investir em ativos e não possui capital próprio 

para tal, ela precisa captar investimentos de terceiros para seu crescimento através 

da emissão de títulos de dívida ou ações. Portanto, a proporção entre o capital 

próprio e o de terceiros se chama estrutura de capital, que é o modo como o valor da 

empresa4 é repartido. (ROSS et al., 2008) 

 

2.4 EMPRESAS DE TURISMO NA BM&F BOVESPA  

 

 Informações da BM&F BOVESPA S.A. (2015) apontam que existem 514 

empresas listadas, alocadas em 10 setores, 43 subsetores, e 92 segmentos. As 

empresas ligadas ao setor de Turismo estão divididas em dois setores diferentes: 

Setor de Transporte e Construção e de Consumo Cíclico. No primeiro setor, estão às 

                                                           
4
 Valor da empresa: Soma do capital de terceiros e capital próprio 
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empresas de transporte aéreo Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A. e Latam Airlines 

Group S.A. No segundo setor, estão as demais empresas, divididas em 3 subsetores 

(Hotelaria; Eventos e Shows; Viagens e Lazer). As empresas BHG S.A., Hotéis 

Othon e Sauípe S.A. estão no subsetor Hotelaria. A São Paulo Turismo S/A está 

alocada no subsetor Eventos e Shows. A operadora CVC Viagens S.A está 

categorizada no subsetor Viagens e Lazer. A seguir, serão apresentadas cada uma 

das empresas citadas. 

 

2.4.1 Setor de transporte e construção 

 

2.4.1.1 Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A.  

 

De acordo com o site institucional da GOL LINHAS AEREAS 

INTELIGENTES S.A. (2015), A companhia foi criada em 2001 e agrega cinco 

marcas: Gol, Varig, Smiles, Voe Fácil e Gollog (serviços de logística), foi pioneira em 

implementar a  estratégia de baixo custo,  baixas tarifas e utilização da internet para 

aumentar a venda de passagens e diminuição de tempo de embarque através do 

check in online. De acordo com dados da Abracorp (2014) a companhia possui 37,7 

milhões de clientes e é líder em vendas de passagens corporativas com participação 

de 31,2% do mercado.  

A liderança de mercado se deve a aquisição feita da Varig (Viação aérea Rio 

Grandense) em 2007, pois aumentou sua capilaridade operacional e retificou sua 

inovação com o programa de milhagens, Smiles, cujo foco é viagens de lazer e 

principalmente a negócios. 

 

2.4.1.2 Latam Airlines Group S.A. 

 

A partir das informações levantadas no site da Latam Airlines Group S.A. 

(2015), o grupo é constituído pelas empresas LAN Airlines afiliadas e TAM S.A. O 

grupo possui ações negociadas nas bolsas de São Paulo (Brasil), Santiago (Chile) e 

Nova Iorque (EUA). Para entender o perfil do grupo é necessário explicar a história 

dessas duas empresas.  
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 A LAN foi criada como uma empresa estatal em 1929, privatizando-se 60 

anos depois, iniciando o processo de internacionalização dos serviços. Em 2000 a 

empresa se incorpora ao One World (Aliança global de linhas e companhias aéreas) 

ampliando as rotas internacionais utilizando a mesma estratégia de 

internacionalização das rotas e expansão dos serviços que a TAM S.A.  

 A TAM foi criada em 1961 com nome de Taxi Aéreo Marília, com foco em 

transporte de cargas e passageiros, só alterando o nome para TAM transportes 

aéreos regionais 10 anos depois, operando nos estados de São Paulo, Mato Grosso 

e Paraná. Na década de 80 aumentou sua frota e expandiu a rota para o Centro – 

Oeste e Norte, atuando em todo o território nacional no ano de 1996.  

 O ano de 1998 foi o ano do primeiro voo internacional da empresa para 

América do Norte, Europa e início de parcerias com empresas aéreas internacionais 

como TAP, LAN, Lufthansa e United Airlines. Após 2001, durante a crise aérea 

internacional, provocado pelos ataques terroristas, a TAM se viu obrigada a fazer um 

remanejamento da malha aérea para os destinos nacionais e estabelecer estratégias 

de redução no valor das passagens, mantendo o conforto. Promoções em voos 

noturnos e parcerias com companhias nacionais (Passaredo, Ocean Air, Total, Trip e 

Pantanal) foram algumas ações utilizadas pela companhia.  

 Em 2005, com a melhora da crise aérea internacional, a TAM volta focar nas 

rotas internacionais aumentando as parcerias com empresas estrangeiras, abre seu 

capital na Bolsa de Valores e estreita as relações com a LAN, devido as 

similaridades nas estratégias de internacionalização de rotas até que em 2011 

acontece a fusão entra TAM S.A. e LAN Airlines Afiliadas. Informações obtidas 

através de consulta ao site da companhia LATAM S.A. (2015) 

 

 

 

 

 



22 
 

2.4.2 Setor de consumo cíclico 

 

As empresas que compõe esse setor dependem de um clico da economia 

para obterem ganhos expressivos, ou seja, quando a economia vai bem as 

empresas desse setor tendem a ser mais lucrativas e quando a situação 

econômica é contrária elas sofrem retração ou param de crescer. 

 

2.4.2.1 Hotelaria 

 

2.4.2.1.1 BHG S.A. - Brazil Hospitality Group 

 

Através de levantamento feito no site institucional da empresa BHG 

S.A.(2015), a rede hoteleira apresenta unidades categorizadas de 2 a 5 estrelas, 

opera no segmento imobiliário especializada em hotelaria com foco em turismo de 

negócios. A rede possui 9.744 quartos em operação, distribuídos em 52 hotéis, 

sendo 17 hotéis próprios, 25 administrados e 10 com participação mista, além de 

outros três através de participação minoritária. O anúncio de distribuição pública 

primária de ações foi em julho de 2007.  

2.4.2.1.2 Hotéis Othon 

 

Atuam no mercado nacional a mais de seis décadas e nos últimos anos vem 

investindo no segmento de turismo de negócios. Possui 2.423 apartamentos 

distribuídos em 17 hotéis, sendo cinco próprios e doze Administrados e Associados. 

As ações são negociadas desde outubro de 2007. (HOTEIS OTHON S.A. 2015). 

 

2.4.2.1.3 Sauípe S.A. 

 

Fundada em 2000, Costa do Sauípe é um resort de cinco hotéis e cinco 

pousadas de alto padrão localizado no litoral norte da Bahia, cujo segmento de 

atuação é diversão, lazer e turismo de negócios. Possui ações listadas na bolsa 

desde janeiro de 1998. (SAUÍPE S.A., 2015). 



23 
 

2.4.2.2 Eventos e shows 

 

2.4.2.2.1 São Paulo turismo S.A. 

 

Empresa de turismo e eventos da cidade de São Paulo. Tem como sócia 

majoritária a Prefeitura de São Paulo. Entre suas atividades estão à administração 

do complexo Anhembi e do Autódromo de Interlagos e a estruturação de 

mecanismos que reafirmem o município como polo de turismo de negócios, 

entretenimento e lazer. Possui ações negociadas em bolsa, desde janeiro de 1995. 

(SÃO PAULO TURISMO S.A., 2015).  

 

2.4.2.3 Viagens e lazer 

 

2.4.2.3.1 CVC Brasil Operadora e Agência de Viagens S.A. 

 

  A CVC começou suas atividades na cidade de Santo André, em 1972, 

vendendo passagens rodoviárias e de acordo com sua expansão ela atingiu novos 

mercados estendendo seus produtos e serviços. Ao longo do tempo, a empresa 

passou a atender a crescente classe média, seu principal público. Durante a década 

de 90, a CVC tornou-se pioneira na implementação de pacotes de viagens incluindo 

passagens aéreas com voos fretados para destinos populares do Brasil.  

  No ano de 2009 deu início ao processo de abertura de capital. Em março 

deste ano, a empresa começou a preparação para sua reestruturação societária 

com o objetivo de otimizar suas atividades operacionais. Até 30 de Novembro de 

2009, o principal acionista da empresa era seu fundador, Guilherme Paulus.  

  No mês de Dezembro de 2009, o grupo Carlyle de investimentos em private 

equity (tipo de atividade financeira realizada por instituições que investem 

essencialmente em empresas que ainda não são listadas em bolsa de valores, com 

o objetivo de alavancar seu desenvolvimento) adquiriu a maioria das ações da 

companhia (63,6%). O ingresso do grupo Carlyle fortaleceu a companhia, dando 

início a uma forte expansão. Atualmente a empresa possui 750 lojas exclusivas em 
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26 estados e mais o Distrito Federal, totalizando 6.500 agentes independentes 

credenciados e portfólio de mais de 1.000 destinos domésticos e internacionais. 

 Esse crescimento e expansão por todo o país proporcionaram a companhia 

fazer uma captação de recursos (IPO)5 de 626 milhões de reais e em 09 de 

dezembro de 2013, abrir seu capital na bolsa de valores. (CVC BRASIL 

OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A., 2015) 

 

2.5 CVC: A ÚNICA AGÊNCIA DE VIAGENS NA BOLSA DE VALORES  

 

  Dentre as empresas citadas a CVC é única agência atuante na bolsa de 

valores cuja atividade está totalmente voltada para o turismo. O setor Hoteleiro e o 

de transportes se beneficiam também, em grande medida, tanto de atividades 

turísticas quanto para outros fins.  

  Tal fato nos coloca a questão das circunstâncias em que a CVC ingressou 

no mercado de capitais brasileiro e o desempenho financeiro dessa empresa desde 

então. Como citado anteriormente, a CVC abriu seu capital em 2013, a partir de 

então, suas informações têm sido sistematicamente divulgadas como parte de sua 

participação na Bolsa de valores. 

  Desta forma, no próximo capítulo, será investigado o posicionamento da 

CVC no mercado de agências nacionais, bem como a dinâmica desse mercado em 

período recente.   

 

 

 

 

 

                                                           
5
 IPO – Sigla em inglês para Initial Public Offering, é a oferta inicial de ações da companhia para o 

público em geral. (BM& F BOVESPA,São Paulo, 2012) 
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3 O MERCADO NACIONAL DE TURISMO E O PAPEL DAS AGÊNCIAS DE 

VIAGENS  

 

Segundo o Ministério do Turismo (2013), o setor de Turismo representa 

3,7% do PIB nacional, uma importante fonte de receita para o governo e por isso 

vem ganhando importância nos últimos anos. Tomando como base os anos de 2003 

a 2012 (figura 2), o setor triplicou sua participação na economia nacional, saindo de 

US$ 24,3 bilhões (2009) para US$ 76,9 bilhões (2012).   

O mercado de Turismo Nacional gerou em 2011, segundo a (WTTC) World 

Travel & Tourism Council (2013) cerca de 2,74 milhões de empregos diretos com 

perspectiva de crescimento para o ano de 2022 de 3,63 milhões de empregos 

diretos cujos principais responsáveis pela ampla geração de postos de trabalho são 

as agências de viagens, companhias aéreas, hotéis e demais prestadores de 

serviços (trade turístico). As agências de viagens possuem relevante importância no 

setor turístico nacional, pois fazem (em geral) a intermediação entre os prestadores 

de serviços e o consumidor final.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 – Participação do Turismo na Economia Brasileira (EM US$ BILHÔES) 

Fonte: World Travel & Tourism Council (2013) 
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3.1 AGÊNCIAS DE VIAGENS: ALGUMAS CARACTERÍSTICAS GERAIS 

 

Antes de explicar as características gerais das agências de viagens é 

preciso compreender que elas são um dos componentes da iniciativa privada, que 

em conjunto com instituições públicas compõem a política nacional do turismo de 

acordo com a lei nº 11.771, de 17 de setembro de 2008.  

Em seu artigo 1º a lei diz que cabe ao governo federal planejar, desenvolver 

e estimular o setor turístico além de disciplinar e fiscalizar os prestadores de serviços 

turísticos. No que se refere aos prestadores de serviços, a lei engloba também as 

agências de viagens, definindo sua natureza jurídica e caracteriza sua atividade. De 

acordo com o artigo 27: “Compreende-se por agência de turismo a pessoa jurídica 

que exerce a atividade econômica de intermediação remunerada entre fornecedores 

e consumidores de serviços turísticos ou os fornece diretamente”. As Operadoras de 

Turismo também estão inclusas na definição da lei, uma vez que elas são uma 

tipificação de agência de turismo.  

Na literatura podemos encontrar autores que caracterizam as agências de 

viagem. Para Tomelin (2001), por exemplo, as agências de turismo caracterizam-se 

como: Agências detalhistas ou varejistas (emissivas), Maioristas ou atacadistas, 

Operadoras, Receptivas e Consolidadoras. Elas são as principais responsáveis pela 

venda de passagens aéreas e pacotes turísticos no Brasil. O mercado nacional é 

composto, em sua maioria, por agências de viagens varejistas, receptivas (pequenas 

e médias empresas) e as operadoras representam a minoria, embora sejam 

empresas de grande porte. A seguir, detalharemos um pouco das tipologias 

apontadas acima.  

 

3.1.1 Agências detalhistas ou emissivas ou varejistas  

 

Em conjunto com as receptivas, as emissivas são o tipo mais comum de 

agência por serem de pequeno e médio porte. Elas são o elo entre o fornecedor do 

produto ou serviço turístico e o consumidor final. São essas agências que 

selecionam, dentre os serviços de turismo existentes no mercado, o que mais se 

adequa ao seu cliente.  
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Pelo fato das agências venderem pacotes elaborados por outras empresas, 

especialmente os elaborados pelas Maioristas e Operadoras, que discutiremos 

imediatamente a seguir, a concorrência é alta. Por isso, algumas empresas atuam 

em alguns nichos de mercado, elaborando pacotes personalizados. 

 

3.1.2 Agências Maioristas ou Atacadistas 

 

Assemelham-se as operadoras por elaborar pacotes de turismo, mas não 

vendem ao consumidor final (público em geral) e sim para as empresas varejistas 

que fazem a venda final. No Brasil, essas agências se confundem por serem 

semelhantes as operadoras, apesar de haver diferença entre elas. 

 

3.1.3 Agências de Viagens Receptivas 

 

Nesta categoria de agências podemos encontrar a prestação de serviços 

especializados no destino turístico como: translados (Transporte do aeroporto para o 

hotel), city tours e também por elaborar passeios locais extras aos pacotes 

comprados pelos turistas. Elas são a parte operacional local das agências 

emissivas, maioristas e operadoras. Os avanços tecnológicos (principalmente a 

internet) permitiram que esse tipo de agência de pequeno porte possa competir ou 

formar parcerias com grandes empresas do setor. 

 

3.1.4 Agência de viagens Consolidadoras 

 

As agências consolidadoras fazem a intermediação entre companhias 

aéreas e empresas de pequeno porte que não possuam crédito junto as companhias 

para reservar bilhetes aéreos. As consolidadoras podem fazer reservas e compras 

por serem credenciadas em associações como SNEA (Sindicato Nacional das 

Agências Aeroviárias) e IATA (Internacional Air Traffic Association).  
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3.1.5 Agências Corporativas 

  

No caso das agências corporativas, a venda de passagens e a reserva de 

hotéis acontecem através de contratos de natureza contínua com empresas públicas 

ou privadas. Esse segmento não é considerado por alguns autores:  

O turismo inclui a viagem apenas como uma parte, havendo muitas viagens 
que não são de turismo. Por exemplo, as viagens de negócios, viagens de 
estudo, viagens para visitar parentes em ocasiões especiais, como doença 
ou morte, podem ser mais que um prazer, compromissos sociais. Barreto 
(2008). 

Turismo é o conjunto das relações e dos fenômenos produzidos pelo 
deslocamento e permanência de pessoas fora do seu local de domicílio, 
sempre ditos deslocamentos e permanência não estejam motivados por 
uma atividade lucrativa. (WALTER HUNZIKER E KURT KRAPF,1942 apud 

BARRETO, 2008, p.11) 

Apesar dos autores não considerarem viagens a negócios como turismo, 

esse segmento é muito lucrativo. Segundo o site do Ministério do Turismo (2015):  

“as viagens corporativas movimentaram R$ 40,17 Bilhões no ano de 2014 de acordo 

com os Indicadores Econômicos das Viagens Corporativas (IEVC), organizado pela 

Associação Latino Americana de Gestores de Eventos e Viagens Corporativas, em 

parceria com o Senac”.  

 

3.1.6 Agências Operadoras 

 

As operadoras diferenciam-se das Atacadistas pelo fato de elaborarem 

roteiros e também serem as fornecedoras de serviços (por equipamentos próprios 

ou subcontratarem operadoras locais) para as agências detalhistas ou para o 

consumidor final (turistas). 

Devido ao avanço da TI (Tecnologia da Informação), as operadoras, 

passaram a se comunicar ”diretamente”, através da internet, com os consumidores 

finais (turistas), reduzindo o papel de alguns tipos de agências no processo de 

intermediação de serviços.  A esse processo dá-se o nome de desintermediação dos 

serviços turísticos.  

Tavares e Neves (2011, p.1) observam que: “No turismo, em particular, esse 

impacto parece ser ainda maior já que a informação é imprescindível para seu 

funcionamento”.  
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Como consequência desse processo, as operadoras intensificaram o 

processo de horizontalização da cadeia produtiva dos serviços turísticos realizando 

parcerias com redes de hotéis, companhias aéreas e locadoras de automóveis e 

oferecem os serviços diretamente para o cliente final.  

A Operadora de viagens CVC é um exemplo de agência que se adequou as 

mudanças do mercado de turismo nacional e hoje é a maior operadora de viagens 

do Brasil e referência no setor. A empresa utilizou a internet como vantagem 

competitiva e implementou no Brasil o sistema de venda de pacotes turísticos, 

reservas de passagens aéreas e quartos de hotéis pela internet atingindo seu 

público alvo e difundindo as viagens de baixo custo por todo o Brasil.   

 

3.2 PRINCIPAIS DESAFIOS ENFRENTADOS PELAS AGÊNCIAS DE VIAGENS 

 

O desenvolvimento de tecnologias, principalmente de TI (Tecnologia da 

Informação) impactaram o setor turístico alterando profundamente o modo como as 

empresas de Turismo vendem seus produtos e serviços. De acordo com Oliveira 

(2012), no primeiro momento o avanço tecnológico impulsionou as vendas das 

agências com a criação de sistemas de reservas de viagens, aprimorando a 

comunicação entre às fornecedoras de serviços (Companhias aéreas, redes 

Hoteleiras e locadoras de automóveis) e agências de viagens que intermediavam a 

venda para o cliente. No segundo momento, as fornecedoras passaram a se 

comunicar diretamente com o consumidor final através da internet, provocando um 

movimento de desintermediação das agências na cadeia turística.  

A internet provocou mudanças não apenas no setor turístico, mas nele foram  

significativas pois, conforme essa inovação se globalizava, alterava o modo como o 

turista planeja sua viagem. Em pesquisa feita pela WTTC (2011): “a penetração da 

internet cresceu de 0,4% da população mundial (16 milhões de usuários) em 1995 

para 30% (2 bilhões) em 2011”.  

A tabela 1 mostra que em 2011, as agências de viagens no Brasil ainda não 

haviam aproveitado plenamente o contingente de usuários de internet, 38% da 

população para fim de otimização do valor de mercado com turismo on-line, cerca de 
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US$ 4 bilhões, patamar obtido pela Índia, embora com percentual de usuários nove 

vezes menor. 

Demonstra, igualmente a tabela, a subutilização do potencial pelas agências 

brasileiras, se comparadas com a relação existente entre o percentual de usuários 

de internet, em países como os Estados Unidos e Reino Unido, e o valor de 

mercado de turismo on-line por eles ostentado. 

 

Tabela 1 – Dados do turismo on-line – 2011 

País 
% população 

usuária de Internet 
% de viagens 

reservadas on-line 
Valor do mercado de 

turismo on-line (USD bi) 

Índia 4 25 4 

Brasil 38 20 4 

EUA 74 20 93 

Reino Unido 74 47 26 

Fonte: adaptado de World Travel & Tourism Council (2013) 

 

Esse processo de desintermediação, representado pela compra direta de 

viagens, tem sido uma tendência que se espalhou rapidamente e afetou 

principalmente empresas de médio e pequeno porte (agências emissivas e 

receptivas), vulneráveis as variações de mercado e também por não elaborarem 

pacotes turísticos, apenas venderem.  Segundo Dodu Firoiu; Murgoci (2008 apud 

Oliveira 2012, p.18):  

Essa tendência pode ser evidenciada pela redução ou eliminação das 
comissões pagas às agências de viagens por empresas aéreas. As 
companhias aéreas passaram a incentivar os clientes comprar diretamente, 
reduzindo custos com comissões e desintermediando os agentes de 
viagens. Hotéis também criaram seus próprios sites para atingir clientes e 
mais do que isso, agora podem empregar políticas de preços diferentes 
para integrantes de programas de fidelidade. 
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Vassos (1998 apud Hoppen e Vincentin, 2003) previa três diferentes 

cenários para os efeitos da internet no setor de turismo, no qual fornecedoras de 

serviços e agências de viagens disputam espaço para estabelecer contatos diretos 

com os clientes finais através da internet (figura 3).   

A previsão do autor era que o papel das agências seriam extintos (cenário 1 

e 2) e o cliente final faria contato direto com as companhias aéreas, hotéis e 

locadoras de automóveis, passando a planejar e organizar sua viagem de modo 

autônomo. Já no cenário 3, era previsto que a agência continuaria a existir, 

passando a se relacionar com os clientes de modo virtual.  

Nos cenários previstos, nenhum se concretizou de maneira integral e plena, 

pode-se perceber que ocorreu um pouco do que previa cada um, já que o 

consumidor passou a acessar diferentes canais para adquirir sua viagem. Uma parte 

dos consumidores prefere se relacionar direto com as companhias aéreas, hotéis e 

locadoras de carro através da internet. Já outra parte se sente segura em ter um 

profissional da área (agente de viagens) para organizar sua viagem, prestando um 

serviço de consultoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 3 – Desintermediação: Cenários previstos 
Fonte: Vassos (1998 apud HOPPEN & VINCENTIN,2003) 
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3.2.1 Reintermediação: Novos caminhos trilhados pelas agências  

A perda do comissionamento pago pelas fornecedoras obrigou o setor de 

agências de viagens a se remodelar e procurar diversificar seus serviços para se 

manter no mercado. De acordo com Àlvares; Martíns; Casieles, 2007 apud Marsilio; 

Vianna 2014 p.456:  

Com a internet a relação de prestação de serviços ocorre também por meio 
de tecnologias de comunicação e informação, não apenas pelo contato 
pessoal. Dessa forma, Álvares, Martín e Casielles (2007) indicam maneiras 
de aprimorar o relacionamento com o cliente, para uma possível entrega 
maior de valor aos serviços prestados, cujas agências de viagens e turismo 
necessitam oferecer: tratamento individualizado ao cliente; disponibilidade 
de informações; contato interativo; sites ou sistemas informatizados com 
facilidade para efetuar as transações; e capacidade de satisfazer o cliente 
usando a internet. 

A essas novas maneiras de aprimorar o relacionamento com o cliente, deu-

se o nome de reintermediação dos serviços prestados pelas agências. As mudanças 

provocadas pela internet obrigaram as agências a diversificarem seus serviços ou 

verticalizar a cadeia produtiva, caso de algumas que estabeleceram parcerias com 

redes hoteleiras, locadoras de automóveis e companhias aéreas e passaram a 

elaborar seus próprios roteiros, assumindo características de operadoras de 

viagens, como foi o caso da líder de mercado CVC.  

 

3.3 O CASO CVC NA DESINTERMEDIAÇÃO DAS VENDAS 

 

A Operadora que começou vendendo passagens rodoviárias para o interior 

de São Paulo, hoje é a maior operadora de turismo na América Latina em valor de 

reservas contratadas em 2012, segundo a Euromonitor6. Possui 802 lojas exclusivas 

e atua em 26 estados brasileiros, com portfolio superior a 1.000 (mil) destinos 

nacionais e internacionais.  

A internet foi agente fundamental para o crescimento da empresa, redução 

de custos e criação de lojas virtuais, estabelecendo contato direto com agências e 

clientes. Segundo o site Tnooz7, a página virtual da operadora foi classificada como 

                                                           
6
 Disponível em: http://www.euromonitor.com/travel-and-tourism-in-brazil/report 

7
 Disponível em: http://www.tnooz.com/article/cvc-claws-back-some-ground-from-decolar-top-brazil-

travel-websites-june-2013/ 
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uma das mais visitadas do setor turístico brasileiro em 2013, fazendo com que a 

operadora seja uma exemplo de sucesso na adequação das inovações tecnológicas 

como uma vantagem competitiva.  

Desta forma, a CVC se tornou a líder de mercado não apenas com a venda 

de pacotes de viagens pela CVC Operadora, mas também com a expansão de seus 

produtos e serviços como a CVC Hotéis, CVC Eventos, Agência própria de 

Marketing e CVC Cruzeiros. A partir dos resultados alcançados, a CVC deu início ao 

projeto de abertura de capital. 

No próximo capítulo vamos analisar as condições para a entrada da 

empresa na bolsa de valores e analisar sua situação financeira através dos seus 

índices financeiros no período entre os anos de 2013 e 2015. 
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4 CONDIÇÕES PARA ENTRADA DA CVC NA BOLSA DE VALORES E ANÁLISE 

DO DESEMPENHO FINANCEIRO PÓS INGRESSO. 

 

Neste capítulo serão mostradas as estratégias da CVC a partir dos anos 

2000 para entrada na BM&F BOVESPA, apresentando também o processo de IPO e 

análise de seu desempenho na bolsa através de índices financeiros desde o 1º 

trimestre de 2013 até o de 2015.  

 

4.1 CONDIÇÕES PARA INGRESSO NA BOLSA DE VALORES 

 

A partir dos anos 2000 a operadora realizou um reforço estratégico para o  

mercado interno e também para o turismo emissivo (EUA, América Central e Caribe) 

com viagens de menor duração a preços baixos, popularizando as viagens nacionais 

e internacionais. 

  Baseando-se, desde sua criação, na estratégia de vender viagens a preços 

baixos, a empresa expandiu seus serviços atingiu a liderança de mercado após as 

duas principais operadoras concorrentes (Soletur e Stella Barros) decretarem 

falência devido desvalorização da moeda nacional e os ataques terroristas 

acontecidos em 2001 que abalaram o turismo internacional. O motivo pelo qual a 

CVC continuou crescendo foi o maior foco dado nos destinos domésticos enquanto 

as concorrentes faziam o inverso. 

Aliado a estratégias apresentada, a empresa intensificou as parcerias com 

redes de hotéis, companhias aéreas e cruzeiros marítimos alavancando o 

faturamento de 190 milhões de dólares em 2000 para 609 milhões de dólares no ano 

de 2005, crescimento de 220% em cinco anos segundo relatórios anuais fornecidos 

pela própria empresa, mostrados na tabela 3. 
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Tabela 3 – Evolução de dados selecionados da empresa CVC (2000-2005) 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Passageiros 

transportados 

(mil) 

400 450 550 700 900 1.082 

Número  

de lojas CVC 
36 45 67 87 100 154 

Agentes 

credenciados 
3.200 4.000 5.500 7.000 8.170 9.000 

Voos fretados 950 1.100 1.500 2.000 3.480 4.800 

Hotéis 

associados 
800 1.000 1.500 2.100 2.930  

Funcionários 400 450 500 600 640 700 

Faturamento 

(US$ milhões) 
191,2 194,4 205,4 284,2 412,3 609,0 

Fonte: Dados da CVC – relatório 2006 

 

Com os bons resultados financeiros, a empresa deu início ao projeto de 

abertura de capital e em março de 2009 iniciou uma reestruturação societária 

permanecendo como sociedade não operacional8 até dezembro do mesmo ano 

quando foi adquirida pelo fundo de investimentos (private equity)9 Carlyle Group, que 

passou a possuir 63,6% das ações da Operadora.  

Nos 4 anos seguintes a  CVC continuou crescendo e expandindo serviços 

(atuando em 26 estados brasileiros e no Distrito federal através de suas 802  lojas 

exclusivas) propiciando em dezembro de 2013 a entrada na bolsa de valores com 

sua oferta pública inicial de ações (usualmente referida como IPO, do inglês Initial 

Public Offering). 

 

                                                           
8
 Sociedade não operacional: Não praticam operações comerciais, apenas administração de seu 

patrimônio. 
9
 Private equity:  Sigla em inglês para fundos de investimento – São recursos financeiros aplicados 

por grupos financeiros a empresas que possuem alto faturamento. Esse investimento objetiva 
impulsionar a empresa a se preparar para abrir capital na bolsa de valores 
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4.2 ENTRADA DA CVC NA BOLSA DE VALORES 

 

 A CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. realizou sua 

oferta pública inicial (IPO) de ações na Bolsa de Valores  no dia 09 de dezembro de 

2013, captando R$621 milhões de reais com valor unitário da ação em R$ 16,00, 

abaixo do esperado (entre R$18 e R$22) e um total de 38.512.000 ações 

ordinárias10. O inesperado valor da ação deveu-se ao baixo desempenho da 

economia no 3º trimestre de 2012 fazendo com que o investidor ficasse mais 

pessimista. 

O IPO da empresa sofreu críticas por emitir ações secundárias, ou seja, o 

dinheiro captado não foi direto para a empresa e sim para os grupos controladores 

de acordo com informações obtidas através de pesquisas em portais eletrônicos 

especializados em mercado financeiro como Info Money11, IstoÉ dinheiro12 e O 

Estadão Online E&N Negócios13. 

Após a entrada na Bolsa de Valores, veremos como foi o desempenho da 

CVC no período de 2013 a 2015 através da análise de índices financeiros que 

traduzem o comportamento da empresa ao longo do período avaliado. 

 

4.3 DESEMPENHO FINANCEIRO DA CVC ATRAVÉS DA ANÁLISE DE ÍNDICES 

FINANCEIROS 

 

 Os índices financeiros são utilizados para avaliar o desempenho de uma 

empresa e se o caminho trilhado está indo em direção aos objetivos desejados. 

Outra utilidade dos índices é o de comparação entre concorrentes e servir de 

ferramenta para análise dos investidores sobre qual empresa lhes parece mais 

interessante investir.  

                                                           
10

 Ações ordinárias: Conferem ao proprietário (acionista) o direito a voto e participação nos 
resultados. 
11

 Disponível em: http://www.infomoney.com.br/cvcbrasil/noticia/3095070/esta-animado-com-cvc-
bovespa-luiz-barsi-rei-bolsa-nao 
12

 Disponível em: http://www.istoedinheiro.com.br/noticias/dinheiro-em-acao/20131213/timida-estreia-
cvc-bolsa/138089.shtml 
13

 Disponível em: http://economia.estadao.com.br/noticias/negocios,cvc-capta-ate-r-621-milhoes-com-
abertura-de-capital,172079e 
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A seguir serão analisados alguns índices de desempenho como: índice de 

liquidez corrente, endividamento; giro dos ativos; rentabilidade e valor de mercado 

da CVC em períodos trimestrais de 2013 a 2015 utilizando Ross, S.A. et al (2008) 

como base conceitual para cálculo dos índices. Como fontes de dados, serão 

consultadas as demonstrações e relatórios financeiros da CVC, site de investimento 

Fundamentus e BM&F BOVESPA, do primeiro trimestre de 2013 até o primeiro 

trimestre de 2015.  

 

4.3.1 Índices de liquidez Corrente  

 

O índice de liquidez corrente14 mede a capacidade da empresa de realizar 

pagamentos a curto prazo sem grandes dificuldades. O índice maior que 1 significa 

que o passivo circulante da empresa é coberto mais de uma vez pelos seus ativos 

circulantes  informando ao credor a capacidade da empresa de quitar suas dívidas 

de curto prazo. Por outro lado, um índice muito elevado não quer dizer que a 

empresa seja eficiente na gestão dos seus Ativos circulantes e passivos circulantes 

de curto prazo. Fazendo uma análise gráfica (figura 4) dos índices da CVC, tem-se:  

 

 

Figura 4 - Índice de liquidez corrente 
Fonte: Elaboração própria 

                                                           
14

 ILC: Ativo circulante / Passivo circulante 
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 Os índices mostram que o passivo circulante da empresa é coberto pelo 

ativo circulante e que houve boa administração do uso de caixa. O motivo do ILC do 

1º trimestre de 2015 estar acima da média dos outros trimestres é porque a empresa 

contratou dois empréstimos, aumentando seu endividamento a longo prazo e seu 

saldo de caixa. No que se refere ao endividamento da CVC, a avaliação do índice de 

endividamento é importante para complementar o entendimento sobre seu 

desempenho. 

 

4.3.2 Índice de endividamento 

 

De acordo com Farias (2010), o processo de endividamento para as 

empresas é comum e o mais rápido de conseguir recursos para investir no seu ativo. 

Porém, é preciso ter cuidado com essa atividade porque contrair dívidas recorrentes 

para pagar as que estão vencendo, ou seja, pagar dívidas “velhas” com “novas” é 

um mau sinal e eleva grau de insolvência da empresa (capacidade de honrar seus 

compromissos).  

Portanto, o cálculo do índice de endividamento geral15 e dívida sobre capital 

próprio16 revelam o grau de endividamento da empresa, capacidade de financiar seu 

ativo com recursos próprios ou através de capital de terceiros e qual a proporção 

entre eles, como veremos nos gráficos a seguir. 

O figura 5 mostra que a CVC utilizou mais de 80% de capital de terceiros para 

financiar seu ativo até o 1º trimestre de 2015. Vale ressaltar o 2º trimestre de 2013, 

quando seu índice chegou a 86,88% devido a queda em sua receita bruta de vendas 

e precisou usar capital de terceiros. Porém, o índice vem caindo e isso mostra que a 

empresa vem reduzindo sua dívida ao longo do período analisado. 

 

 

 

 

                                                           
15

 Índice de endividamento geral: (Ativo Total – Patrimônio Líquido/ Ativo Total) 
16

 Dívida / Capital próprio: (Exigível total / Patrimônio Líquido) 
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Figura 5 - Índice de Endividamento Geral 
Fonte: Elaboração própria 

 

Os dados da figura 6 (página seguinte) corroboram o anterior em mostrar 

que a dívida sobre capital próprio vem se reduzindo consideravelmente ao longo do 

período, caindo de mais de 6 vezes sobre o capital próprio no 2º trimestre de 2013 

para pouco mais de 3 vezes no 1º trimestre de 2015. Isso evidencia o fato de que a 

CVC possui alta dependência de terceiros, menor liberdade sobre decisões 

financeiras e alta vulnerabilidade a variações de mercado, mas vem diminuindo esse 

quadro ao longo dos trimestres. 
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Figura 6 - Dívida / Capital Próprio 
Fonte: Elaboração própria 
 

4.3.3 Índice do giro dos ativos 

 

A gestão de ativos ou giro dos ativos medem a eficiência da empresa para 

gerar vendas utilizando seus ativos. O índice de giro do ativo total17 indica a 

capacidade da empresa em usar seus ativos para gerar vendas. Portanto quanto 

maior o índice, maior a capacidade de geração de receitas, indicando um bom 

desempenho de vendas e boa administração dos ativos. 

Na figura 7, a média dos índices do período (2013 a 2015) foi de 

aproximadamente 0,085, ou seja, para cada real de ativo são gerados oito centavos 

em vendas. Isso mostra que a empresa gera poucas vendas utilizando seu ativo 

total no período analisado. 

 

 

 

                                                           
17

 Giro do ativo total: Vendas / Ativo total 
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Figura 7 - Giro Ativo Total 
Fonte: Elaboração própria 

 

4.3.4 Índice de rentabilidade 

 

Os índices de rentabilidades calculados são: Margem de lucro, Retorno 

sobre Ativo18 (ROA) e Retorno sobre Capital próprio19 (ROE). Esses índices são os 

mais utilizados para avaliar se a empresa administra seus ativos e operações de 

modo eficiente. Segundo Wernke( 2008 apud Vieira et al. 2011): 

Os quocientes da “rentabilidade” objetivam demonstrar o retorno 
proporcionado pelos investimentos realizados na empresa. Destarte, ao 
avaliar a rentabilidade os investidores terão condições de decidir se vale a 
pena manter o empreendimento, se é interessante economicamente aplicar 
mais capital no negócio ou se a companhia está proporcionando retorno 
inferior a outras oportunidades de investimento disponíveis.  

4.3.4.1 Margem de lucro 

 

Em conjunto com outros índices, a margem de lucro20 revela a saúde 

financeira de uma empresa, pois usa como base o cálculo do lucro líquido obtido em 

relação a receita das vendas.  

                                                           
18

 ROA: Lucro líquido/Total do Ativo 
19

 ROE: Lucro líquido/Patrimônio Líquido 
20

 Margem de lucro: Lucro líquido/Vendas 
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No período analisado (figura 8), as margens de lucro de modo geral 

mantiveram-se entre 20% e 30%, exceto no 2º trimestre de 2013 (prejuízo de 1,5%) 

quando houve queda na receita bruta decorrente da diminuição nas vendas e no 2º 

trimestre de 2014 (lucro de 5,9%), período que sofreu reflexos de eventos não 

recorrentes como Copa do Mundo e eleições presidenciais aliados a diminuição das 

vendas no setor de varejos em geral, segundo relatório financeiro anual divulgado 

pela CVC (2014). 

 

 

Figura 8 - Margem de lucro 
Fonte: Elaboração própria 

 

4.3.4.2 Retorno sobre o ativo (ROA)  

 

São taxas de retorno contábeis geradas por uma empresa pelas aplicações 

feitas em seus ativos (ROA), geralmente são expressas em porcentagem para a 

informação ficar mais clara. Para saber qual o retorno sobre o ativo de uma empresa 

é preciso dividir o lucro líquido pelo ativo total (circulantes + permanentes).   

Fazendo uma análise dos dados na figura 9, é possível perceber que houve 

uma queda no índice ROA no 2º trimestre de 2013 e 2014 como um reflexo dos 

eventos ocorridos nos períodos explicados anteriormente. Após a queda no 2º 
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trimestre de 2014 o retorno sobre o ativo vem subindo gradativamente, sinal de que 

a empresa está sendo bem gerida.  

Porém, para que um acionista ou investidor saibam se uma empresa é 

rentável, do seu ponto de vista, é preciso analisar outro índice: o retorno sobre 

capital próprio (ROE) que será explicado mais detalhadamente a seguir.  

 

 

Figura 9 - Retorno sobre Ativo (ROA) 
Fonte: Elaboração própria 

 

4.3.4.3 Retorno sobre Capital Próprio (ROE) 

 

A taxa de retorno sobre o capital próprio é a mais analisada pelos acionistas 

e investidores, pois mede o retorno do investimento feito, ou seja, quanto um 

acionista irá lucrar para cada real investido na empresa.  

Analisando a taxa de retorno na figura 10 percebe-se que, excetuando o 2º 

trimestre de 2013, o ROE da CVC não sofreu grandes variações e se mostrou 

superior ao ROA, sendo uma consequência do uso de capital de terceiros pela 

empresa. 
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Visto os principais índices financeiros até aqui, agora se faz necessário 

entender como o mercado vem avaliando a empresa desde sua entrada na bolsa de 

valores. A seguir serão analisados índices de valor de mercado a partir do 1º 

trimestre de 2014 (primeiro trimestre após a entrada na BM&F BOVESPA) até o 1º 

trimestre de 2015.  

 

 

Figura 10 - Retorno sobre Capital próprio 
Fonte: Elaboração própria 

 

4.3.5 Índice de valor de mercado 

 

Relacionam o preço de ação com lucros e valor patrimonial. É a maneira 

utilizada por investidores para comparar empresas do mesmo ramo, saber o valor 

justo por ação e avaliar os riscos e retornos também. São indicados a seguir os 

preços das ações sobre o lucro21, valor patrimonial (VPA)22 e o preço sobre o valor 

patrimonial23  

                                                           
21

 Preço/lucro: Preço por ação/Lucro por ação 
22

 Valor Patrimonial: Patrimônio líquido / número de ações 
23

 Preço/VPA: Valor de mercado das ações/ VPA 
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4.3.5.1 Preço / lucro (P/L) 

 

Indica o quão dispostos estão os investidores a pagar por real de lucro em 

retorno além de ser o indicador para o preço da ação estar sobrevalorizado ou 

subvalorizado. Na figura 11, foram indicados em gráfico os índices da CVC na bolsa 

desde sua entrada até o 1º trimestre de 2015. Vale a pena ressaltar o elevado P/L 

no 2º trimestre de 2014. A explicação para o fato é que devido aos eventos ocorridos 

no período (Copa do Mundo e eleições presidenciais) a receita caiu e como 

consequência o lucro, resultando em um alto índice. 

Nem sempre o P/L alto corresponde à uma boa perspectiva por parte do 

mercado. No caso analisado, o baixo lucro elevou o índice para valores bastante 

altos, mas voltou ao seu nível de normalidade logo no período seguinte.  

 

 

Figura 11 - Preço sobre lucro 
Fonte: Elaboração própria 
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4.3.5.2 Índice de Valor patrimonial 

 

O valor patrimonial24 por ação é um índice simples que indica o valor da 

empresa do ponto de vista dos acionistas, isto é, o quanto os acionistas estão 

dispostos a pagar pelo patrimônio líquido da empresa. A figura 12 mostra que a 

boa gestão da empresa fez com que seu valor patrimonial crescesse ao longo dos 

trimestres, tornando-se atrativa para investidores. 

 

 

Figura 12 - Valor patrimonial 
Fonte: Elaboração própria 

 

4.3.5.3 Preço / Valor patrimonial (VPA) 

 

Indica a relação entre o valor de mercado de uma ação, seu valor 

patrimonial e sua valorização em comparação com valores contábeis. Quando o 

indicador for maior que 1, significa que a empresa vale mais que seu valor contábil, 

ou seja, algo que não foi registrado na contabilidade é valorizado pelo mercado. 

Quando o valor é menor que 1, significa o contrário da explicação anterior 

A figura 13 revela que mesmo com uma queda na relação preço da 

operadora sobre VPA, o mercado considera algo valioso que não está indicado nos 

                                                           
24

 Valor Patrimonial: Valor da participação do acionista no patrimônio líquido da empresa 
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valores contábeis. Ter sido premiada como melhor operadora de Turismo do Brasil 

considerada a empresa “Top of Mind” pela Folha de São Paulo em 2013 são 

explicações para a boa avaliação do mercado. Para cálculo do índice será utilizado 

sempre a variação do preço da ação sobre seu valor patrimonial do trimestre em 

análise. 

 

Figura 13 - Preço sobre Valor patrimonial 
Fonte: Elaboração própria 

 

4.4 ANÁLISE AGREGADA DOS ÍNDICES FINANCEIROS DA CVC 

 

Tendo sido avaliados os índices separadamente, é preciso fazer uma análise 

conjunta para ter uma visão geral da situação da empresa. Tal necessidade surge 

pois, a partir dos índices, é possível identificar as forças e fraquezas da CVC.  

A capacidade de honrar seus compromissos, mantendo seus ativos 

circulantes superiores aos passivos, assim como a alta taxa de retornos sobre 

capital próprio (ROE), crescente margem de lucro e valor patrimonial das ações 

são forças da empresa como demonstram os índices de liquidez corrente, 

rentabilidade e valor de mercado. Fato que se explica pela maior parte do capital 
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da empresa ser controlado por terceiros25, no caso do retorno sobre o capital 

próprio, e por credores que influenciam a estratégia da empresa, acarretando um 

alto nível de solvência (paga suas obrigações com credores), taxa de retorno sobre 

capital próprio superior ao retorno sobre seu ativo e suas ações são bem avaliadas 

no mercado, transmitindo a imagem de organização rentável e com grandes 

perspectivas de crescimento. 

A alta dependência do capital de terceiros  também pode ser considerada 

uma fraqueza da CVC, pois um alto índice de endividamento diminui a liberdade 

dos administradores na tomada de decisões por nem sempre estarem de acordo as 

aspirações dos acionistas, visto que estes desejam o sistemático aumento dos 

dividendos a curto prazo, o que pode comprometer o desempenho de longo prazo 

da empresa.  

 Portanto, a compreensão dos dados mostra que a CVC utiliza diferentes 

estratégias para ter liquidez o ano inteiro, uma ação difícil, considerando ela estar 

situada no setor de consumo cíclico26 (as viagens e lazer são os primeiros gastos a 

serem retirados do orçamento familiar por não serem essenciais) que sofre 

constantes variações ao longo do ano devido a sazonalidade característica da 

indústria do turismo. Essa boa gestão a torna atrativa tanto para seus acionistas 

quanto para investidores, conquistando uma importante credibilidade 

mercadológica. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25

 O grupo de investimentos em private equity Carlyle adquiriu 63% das ações da empresa em 2009 

como parte da estratégia para se capitalizar e viabilizar sua abertura de capital quatro anos mais 
tarde 
26

 Setor de concumo cíclico: dependem do ciclo da economia para apresentarem maior lucratividade 
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5 CONCLUSÃO 

  

Após análise das características do mercado de capitais, do número de 

empresas de Turismo que atuam no setor, as diferentes tipologias das agências de 

viagens e o desempenho financeiro da CVC, conclui-se que o motivo de apenas 

uma agência de viagens ter ações negociadas na bolsa de valores, se deve a 

fatores financeiros e estratégicos. Os fatores financeiros decorrem do fato da maioria 

das agências serem de pequeno e médio porte, ou seja, não possuem faturamento 

mínimo para ingressar nesse mercado. Já os estratégicos, devem-se a capacidade 

das empresas de se adequarem as mudanças que surgem no setor, principalmente 

as tecnológicas, que afetou grande parte das agências provocando o processo de 

desintermediação dos serviços.  

Enquanto algumas agências demoraram a utilizar a internet como uma 

vantagem competitiva, a estratégia da CVC foi vender passagens a um baixo custo, 

(usando as inovações tecnológicas para isso), popularizando as viagens de lazer, 

lucrando pelo volume de vendas e priorizando roteiros para o mercado doméstico ao 

invés do externo, diferente de seus concorrentes. Por isso, a análise do 

desempenho financeiro tem papel fundamental na compreensão dos resultados 

obtidos de acordo com as estratégias adotadas pela empresa.  

Os índices mostraram que a empresa utilizou investimento de terceiros para 

se capitalizar e ingressar no mercado de ações, bem como enfrentar quedas em seu 

faturamento, mas a boa gestão da empresa fez com que esses investimentos 

alavancassem suas vendas e ao longo dos trimestres analisados ela pôde ir se 

desendividando gradualmente, ganhando cada vez mais a confiança do mercado. 

Isso é evidenciado pelos bons índices de rentabilidade analisados e também mostra 

como a empresa líder de mercado se comporta frente a variações mercadológicas, 

servindo de parâmetro para as demais.  

Portanto, espera-se que esse trabalho venha preencher uma lacuna 

existente na literatura especializada, uma vez que existem poucas publicações 

relacionadas ao tema. Por isso, essa pesquisa tem por objetivo incentivar futuras 

análises sobre comportamento do setor de agências de viagens nos próximos anos 

e deixando como sugestão o monitoramento do desempenho financeiro da CVC 

para avaliar se a decisão de abrir capital foi vantajosa ou não. 
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ANEXO A – BALANÇO FINANCEIRO CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA 

DE VIAGENS S.A (2013-2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31/03/2015 31/12/2014 30/09/2014 30/06/2014 31/03/2014 31/12/2013 30/09/2013 30/06/2013 31/03/2013

Ativo Total 2.284.608 2.296.230 2.371.619 2.049.686 1.928.957 2.069.379 2.010.414 1.924.841 1.557.461

Ativo Circulante 2.008.117 1.995.866 2.068.071 1.742.274 1.611.663 1.740.282 1.677.824 1.578.881 1.221.747

Caixa e Equivalentes de Caixa 102.067 50.499 61.918 53.518 53.903 44.660 60.355 101.994 94.753

Aplicações Financeiras 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Contas a Receber 1.359.617 1.396.119 1.415.321 1.168.514 1.125.424 1.249.712 1.154.106 1.015.172 823.179

Estoques 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ativos Biológicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tributos a Recuperar 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Despesas Antecipadas 144.407 168.016 189.230 157.757 118.057 142.736 153.953 148.934 86.320

Outros Ativos Circulantes 402.026 381.232 401.602 362.485 314.279 303.174 309.410 312.781 217.495

Ativo Realizável a Longo Prazo 132.006 157.386 163.362 167.656 175.704 185.227 190.268 203.536 205.210

Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Contas a Receber 0 12.655 0 0 0 2.794 0 0 0

Estoques 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ativos Biológicos 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tributos Diferidos 115.768 140.197 148.739 157.662 165.555 176.982 184.491 197.293 200.139

Despesas Antecipadas 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Créditos com Partes Relacionadas 4.226 4.534 3.708 2.900 4.126 5.451 2.396 2.366 2.502

Outros Ativos Não Circulantes 12.012 0 10.915 7.094 6.023 0 3.381 3.877 2.569

Investimentos 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Imobilizado 9.879 9.865 9.966 10.970 11.959 12.312 12.090 13.260 14.239

Intangível 134.606 133.113 130.220 128.786 129.631 131.558 130.232 129.164 116.265

Diferido 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Passivo Total 2.284.608 2.296.230 2.371.619 2.049.686 1.928.957 2.069.379 2.010.414 1.924.841 1.557.461

Passivo Circulante 1.608.218 1.818.467 1.924.258 1.655.155 1.559.807 1.639.451 1.497.992 1.441.443 1.073.767

Obrigações Sociais e Trabalhistas 23.830 31.988 26.199 25.086 19.937 24.019 24.293 21.924 21.058

Fornecedores 308.843 366.591 252.020 198.260 314.284 309.620 232.983 227.971 242.828

Obrigações Fiscais 2.179 21.325 7.713 4.023 1.612 19.260 3.939 3.289 4.624

Empréstimos e Financiamentos 149.285 0 0 0 0 83 60 61 61

Passivos com Partes Relacionadas 2.603 111.922 215.449 226.558 239.742 151.430 47.302 47.659 50.287

Dividendos e JCP a Pagar 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Outros 1.121.478 1.286.641 1.422.877 1.201.228 984.232 1.135.039 1.189.415 1.140.539 754.909

Provisões 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Passivo Não Circulante 153.233 18.937 18.430 16.871 15.173 113.647 222.342 230.949 239.763

Empréstimos e Financiamentos 133.442 0 0 0 0 0 23 38 53

Passivos com Partes Relacionadas 0 0 0 0 0 0 209.036 218.192 228.333

Outros 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tributos Diferidos 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Adiantamento para Futuro Aumento Capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Provisões 19.791 18.937 18.430 16.871 15.173 13.886 13.283 12.719 11.377

Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lucros e Receitas a Apropriar 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Participação dos Acionistas Não Controladores 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Patrimônio Líquido 523.157 458.826 428.931 377.660 353.977 316.281 290.080 252.449 243.931

Capital Social Realizado 141.685 94.026 94.026 94.026 82.728 82.728 82.728 56.257 56.257

Reservas de Capital 166.849 209.335 204.086 199.067 193.961 192.045 185.625 166.165 201.487

Reservas de Reavaliação 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Reservas de Lucros 151.618 151.618 40.492 40.492 40.492 40.492 22.244 39.639 0

Lucros/Prejuízos Acumulados 52.314 0 86.184 47.549 39.305 0 0 0 -13.561

Ajustes de Avaliação Patrimonial 0 0 0 0 0 0 0 -15.341 0

Ajustes Acumulados de Conversão 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Outros Resultados Abrangentes 10.691 3.847 4.143 -3.474 -2.509 1.016 -517 5.729 -252

Adiantamento para Futuro Aumento Capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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ANEXO B – DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS DA CVC BRASIL 

OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A. (2013 – 2015) 

 

 

 

 

 

 

 31/03/2015 31/12/2014 30/09/2014 30/06/2014 31/03/2014 31/12/2013 30/09/2013 30/06/2013 31/03/2013

Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Deduções da Receita Bruta 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços 220.166 200.370 188.741 139.742 185.682 183.623 177.049 116.580 163.937

Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos 0 20.110 -11.054 -9.056 0 0 0 0 0

Resultado Bruto 220.166 220.480 177.687 130.686 185.682 183.623 177.049 116.580 163.937

Despesas Com Vendas -45.832 -41.452 -34.373 -33.432 -37.298 -35.351 -37.872 -29.345 -32.354

Despesas Gerais e Administrativas -55.769 -58.265 -48.281 -49.902 -47.257 -51.513 -47.486 -57.892 -47.871

Perdas pela Não Recuperabilidade de Ativos  0 0 0 0 0 0 0 0 0

Outras Receitas Operacionais -6.924 -19.951 0 0 -6.984 -18.776 0 0 -5.494

Outras Despesas Operacionais -5.769 9.460 -7.472 -11.687 -3.557 8.323 -8.232 -9.292 -2.488

Resultado da Equivalência Patrimonial 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Financeiras -23.909 -23.817 -24.305 -21.613 -29.123 -24.650 -23.270 -20.435 -22.536

Receitas Financeiras 0 -206 0 0 206 -184 2.802 2.227 3.210

Despesas Financeiras 0 29.329 0 0 -29.329 -24.466 -26.072 -22.662 -25.746

Resultado Não Operacional 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Receitas 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Despesas 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Resultado Antes Tributação/Participações 81.963 86.455 63.256 14.052 61.463 61.656 60.189 -384 53.194

Provisão para IR e Contribuição Social -8.744 -18.206 -19.620 2.581 -8.916 -15.077 -6.584 -1.514 -5.202

IR Diferido -20.905 -8.694 -5.001 -8.389 -13.242 -6.719 -16.020 118 -11.975

Participações/Contribuições Estatutárias 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Reversão dos Juros sobre Capital Próprio 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Part. de Acionistas Não Controladores 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Lucro/Prejuízo do Período 52.314 59.555 38.635 8.244 39.305 39.860 37.585 -1.780 36.017


