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CVC Brasil (CVCB3)

| Destaques

A CVC Brasil é destaque do setor e possui uma posição dominante no segmento de lazer

offline. Seguimos otimistas com a estratégia da CVC, com expansão de seu modelo de

negócios híbrido (canais integrados com uma plataforma digital e rede de postos de

atendimento físicos). A CVC tem apresentado boa performance operacional e ganho de

escala, diversificando sua base de consumidores e otimizando suas operações dos

canais de venda.

Sustentamos como nossa recomendação: (i) forte performance operacional nos últimos

trimestres; e (ii) boa execução do management com as recentes aquisições; (iii)

perspectivas de crescimento de reservas no 2S19, com recuperação das viagens

domésticas (margens maiores) e aceleração nas reservas corporativas.

Por meio de Fusões e Aquisições, a CVC tem reforçado seu posicionamento no mercado:

(i) ampliando sua atuação em segmentos onde sua presença é limitada; (ii) diversificando

seu modelo de negócio, indo além do mercado de pacotes de viagem; e (iii) garantindo

preços bastante competitivos para seus consumidores finais. Acreditamos na
continuidade da consolidação do setor.

| Tese de Investimento

(i) Expansão do modelo de negócios híbrido 
(integração lojas com plataforma digital)

(ii) Forte performance operacional

(iii) Ganhos de escala com fusões e aquisições Preço Alvo: R$ 62,00

Recomendação: Compra

| Riscos 

(i) Aumento no preço das passagens aéreas.

(ii) Oscilação no dólar pode prejudicar reservas no segmento lazer.

(iii) Agravamento da crise na Argentina pode prejudicar desempenho das

operações no país.
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CONTATOS

Conheça o nosso time de especialista da área de

Investimentos.

“Este relatório foi elaborado pela Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores, para uso exclusivo e intransferível de seu destinatário. Este relatório não pode ser reproduzido ou distribuído a
qualquer pessoa sem a expressa autorização da Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores. Este relatório é baseado em informações disponíveis ao público. As informações aqui contidas não
representam garantia de veracidade das informações prestadas ou julgamento sobre a qualidade das mesmas e não devem ser consideradas como tal. Este relatório não representa uma oferta de
compra ou venda ou solicitação de compra ou venda de qualquer ativo. Investir em ações envolve riscos. Este relatório não contêm todas as informações relevantes sobre a Companhias citadas.
Sendo assim, o relatório não consiste e não deve ser visto como, uma representação ou garantia quanto à integridade, precisão e credibilidade da informação nele contida. Os destinatários devem,
portanto, desenvolver suas próprias análises e estratégias de investimentos. Os investimentos em ações ou em estratégias de derivativos de ações guardam volatilidade intrinsecamente alta,
podendo acarretar fortes prejuízos e devem ser utilizados apenas por investidores experientes e cientes de seus riscos. Os ativos e instrumentos financeiros referidos neste relatório podem não ser
adequados a todos os investidores. Este relatório não leva em consideração os objetivos de investimento, a situação financeira ou as necessidades específicas de cada investidor. Investimentos em
ações representam riscos elevados e sua rentabilidade passada não assegura rentabilidade futura. Informações sobre quaisquer sociedades, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros
objeto desta análise podem ser obtidas mediante solicitações. A informação contida neste documento está sujeita a alterações sem aviso prévio, não havendo nenhuma garantia quanto à exatidão
de tal informação. A Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores ou seus analistas não aceitam qualquer responsabilidade por qualquer perda decorrente do uso deste documento ou de seu
conteúdo. Ao aceitar este documento, concorda-se com as presentes limitações.Os analistas responsáveis pela elaboração deste relatório declaram, nos termos do artigo 21 da Instrução da CVM N°
598/2018, que: (I) Quaisquer recomendações contidas neste relatório refletem única e exclusivamente as suas opiniões pessoais e foram elaboradas de forma independente, inclusive em relação à
Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores. “
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