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RESUMO

O caso de ensino Marcopolo apresenta o problema da definição de uma nova estratégia pela empresa. Esta decisão 

ocorreu em um momento crítico do processo de internacionalização, no qual a empresa, como tantas outras firmas 

exportadoras brasileiras, se sentiu prejudicada pela valorização do real, o que desafiou seu modelo consagrado de 

fabricação. Nele, as carrocerias eram produzidas no Brasil e exportadas desmontadas, para montagem nas fábricas 

da empresa no exterior.

O caso descreve a trajetória da Marcopolo desde a sua fundação, e o sucesso alcançado no mercado externo. Fo-

caliza o contexto econômico brasileiro e mundial, descreve a situação atual da empresa e enseja a discussão sobre 

os fatores que efetivamente a levaram a mudar a sua estratégia de internacionalização.

PALAVRAS-CHAVE
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ABSTRACT

The Marcopolo teaching case presents the problem of the definition of a new strategy for the firm. This decision 

took place in a critical moment of its internationalization process, when the company, like many other Brazilian ex-

porting firms, felt that the exchange rate was damaging its profits and defying its successful production model, by 

which all parts and components of the bus bodies were manufactured in Brazil and exported for further assembly 

in Marcopolo’s subsidiaries in several countries.

The case describes Marcopolo’s trajectory since its foundation, and the success it achieved in the international 

market. It focuses the Brazilian and the international economic contexts, describes the present situation of the firm 

and allows the discussion of the factors that challenged Marcopolo into reviewing and changing its internationaliza-

tion strategy.
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INTRODUÇÃO

“Estão me expulsando da minha casa!” Com esta fra-

se de efeito, o vice-presidente da Marcopolo, José 

Antonio Fernandes Martins, expressou a sua decep-

ção com a taxa de câmbio, mantida em um patamar 

incompatível com as exportações, carro-chefe da 

empresa desde os anos 60.

Pela primeira vez, em 2005, a empresa decidiu en-

fatizar o processo de global sourcing, buscando for-

necedores no exterior para peças, componentes e 

matérias-primas. Em primeiro lugar esta busca será 

feita nos países onde a companhia possui fábricas, 

mas também em países emergentes, como China e 

Índia. “Vamos analisar se custa mais barato trazer do 

exterior ou até mesmo fazer partes lá fora e importar 

para o Brasil”.

Uma das maiores fabricantes mundiais de carroce-

rias de ônibus, a Marcopolo é líder no Brasil, e a sua 

posição é mantida graças à preocupação com o de-

senvolvimento tecnológico. Há 55 anos mantém suas 

atividades de forma ininterrupta, tendo nesse perío-

do produzido mais de 150 mil ônibus. A capacidade 

total de produção da empresa é de 110 ônibus/dia.

O grupo gaúcho detém participação de 6,5% no mer-

cado mundial. Está atrás apenas da China e dos EUA, 

sendo que a diferença para os americanos é pratica-

mente nula. A empresa tem bases de produção ativas 1 

no México, Colômbia, Portugal e África do Sul. 

As duas últimas são operações próprias. No México, 

26% do controle pertence ao grupo DaimlerChrysler, 

e na Colômbia, 50% do capital está nas mãos da Su-

perbus, fabricante local de ônibus. As exportações 

alcançam mais de 80 países. Apostando na estratégia 

de internacionalização de seus negócios, a Marcopolo 

já teve 50% do seu faturamento total proveniente de 

operações no exterior ou de exportações. Em 2006, 

esse percentual caiu para 40%, mesmo montante es-

perado para 2007.

Mas será que o câmbio apreciado é realmente o fator 

determinante na mudança da estratégia de interna-

cionalização da Marcopolo? Ou será que a globaliza-

ção está impondo às empresas uma nova maneira de 

fazer negócios?

DESENVOLVIMENTO

História da Empresa

A Nicola & Cia. Ltda. foi constituída em 6 de agosto 

de 1949 por oito jovens de Caxias do Sul, na serra 

gaúcha, que criaram uma fábrica de carrocerias para 

ônibus. Fabricaram a primeira carroceria em madei-

ra, que levou 90 dias para ficar pronta. Em 1952, 

surgiram as primeiras carrocerias estruturadas em 

aço, um salto tecnológico que colocou a empresa à 

frente no mercado brasileiro.

Em 1968, a empresa lançou o ônibus Marcopolo, que 

foi um sucesso de vendas no Salão do Automóvel de 

São Paulo. O novo modelo, inovador em técnicas de 

construção e design de carrocerias, mostrou que a 

inovação constante era uma exigência do usuário fi-

nal, e que faria a diferença entre sobreviver ou domi-

nar o mercado. 

Em 1971, como conseqüência de pesquisas de mer-

cado, a empresa passa a se chamar Marcopolo. A 

modificação, aparentemente sem a expectativa de 

grandes efeitos, foi decisiva para a entrada em outros 

países. Com o passar dos anos, constatou-se que os 

clientes do mercado externo associavam essa marca 

ao desafio das viagens e, ainda, a sua origem italiana 

e a um design avançado. 

A Marcopolo tem como atividade a fabricação de car-

rocerias para ônibus, detendo 39,2% da produção 

brasileira ao final de 2006 (44,9%, se considerados 

os mini-ônibus do tipo Volare). Internacionalmente, é 

uma das principais fabricantes, contribuindo com 6% 

a 7% da produção mundial. Em 2006, faturou cerca 

de R$ 2 bilhões, com mais de 10 mil empregados, e 

produziu 16,5 mil unidades, vendidas a 82 países. 

Contava com 8.205 funcionários no Brasil e 2.336 

nas unidades do exterior. Ao final de 2001, quando 

obteve pela primeira vez receitas superiores a um 

bilhão de dólares, as vendas no exterior já tinham 

superado as do mercado brasileiro, representando 

57% do total.

Também controla, no Brasil, a MVC Ltda., uma fábrica 

de componentes plásticos de alta tecnologia, localizada 

em São José dos Pinhais, Paraná. Esta empresa possui 

duas unidades no Brasil e uma no exterior. A MVC de-

tém as mais modernas tecnologias em plástico, como 

os processos RTM (Resin Transform Molding), Vacuum 
1 A fábrica argentina está temporariamente desativada
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Forming e Laminação Contínua, utilizadas nas áreas 

automotiva, de construção civil, de mobiliário urbano, 

de multimídia, e em outras aplicações. Esses proces-

sos são especialmente adequados às indústrias que 

possuem grande variedade de componentes e mode-

rado volume de produção, a exemplo das montado-

ras de ônibus, caminhões, equipamentos agrícolas e 

móveis (www.marcopolo.com.br).

A empresa possui quatro fábricas no país e unida-

des produtivas também na Argentina (Marcopolo 

Latinoamerica), inaugurada em 1998, México (Polo-

mex), Portugal (Marcopolo Indústria de Carroçarias) 

e África do Sul (Marcopolo South Africa). Algumas 

das unidades no exterior são operadas em parceria 

com fabricantes de chassis. Começou a exportar em 

1961, para o Uruguai, e a partir daí expandiu para 

Paraguai, Chile, Colômbia, Peru e outros países da 

América Latina.

A planta de Portugal, que foi a primeira no exterior, 

instalada em 1991, sempre funcionou como posto 

avançado de observação, e é fonte de tecnologia de 

ponta, dado o alto grau de qualificação da indústria 

européia. Embora as condições de mercado e desen-

volvimento técnico fossem mais atraentes na Alema-

nha, França e Espanha, a opção por Portugal deveu-se 

ao custo da mão-de-obra e ao idioma.

A entrada no México foi iniciada com um contrato 

com a Dina Autobuses, em 1992, e envolveu a expor-

tação de ônibus completos, além de 2.500 unidades 

pelo sistema CKD, e a transferência de tecnologia de 

fabricação. Terminado o acordo, em 1999, a Marco-

polo montou sua própria fábrica, a Polomex.

Características da indústria de carrocerias de ônibus

O mercado mundial de ônibus é um segmento es-

treito e maduro da indústria automobilística, onde 

competem empresas integradas – as que produzem o 

chassi, o motor e a carroceria - e as que fabricam ex-

clusivamente a carroceria. Do primeiro grupo fazem 

parte as alemãs Daimler-Chrysler (marcas Mercedes 

e Setra) e MAN, as suecas Volvo e Scania, a italiana 

Iveco (grupo Fiat) e a francesa Renault (Paiva e Hexsel, 

2003). No Brasil, Daimler Chrysler, Scania e Volvo 

produzem atualmente apenas chassis e motores. 

Os fabricantes de carrocerias constituem um setor 

específico e são associados à FABUS (Associação Na-

cional dos Fabricantes de Carroçarias para Ônibus), 

que congrega apenas seis empresas – Marcopolo, 

Busscar, Ciferal (pertence à Marcopolo), Induscar 

(marca Caio, líder do mercado nacional de ônibus ur-

banos), Irizar e Comil. Outras três empresas que atu-

am no setor não são associadas à entidade - Neobus, 

Metalbus e Mascarello (www.fabus.com.br).

Essas empresas recebem o chassi e o motor de seus 

clientes – as empresas transportadoras – que os adqui-

rem dos produtores integrados. Além destes, são con-

correntes da Marcopolo no exterior a espanhola Irizar, a 

belga Vanhooll, a holandesa Bova e a italiana Orlandi.

Uma característica deste setor industrial de monta-

doras de carrocerias é o alto grau de verticalização, 

apesar de a cadeia produtiva reunir cerca de 1.000 

empresas fornecedoras, distribuídas em três níveis: 

primário, secundário e terciário. Além de montadoras, 

as empresas também fabricam peças e componentes, 

como bancos, janelas, perfis e partes plásticas.

As empresas fornecedoras do nível primário (também 

chamadas sistemistas) fornecem sistemas de com-

ponentes completos para as montadoras. O chassi 

é fornecido com o motor, assim como o sistema de 

ar condicionado, que já vem montado. Esse tipo de 

fornecedor em geral participa do desenvolvimento de 

novos produtos ou processos junto com a montadora 

de carrocerias, alguns se instalando fisicamente no 

terreno da fábrica.

Fornecedores secundários fornecem partes de um 

sistema aos primários, que lhes agregam outras par-

tes, fornecendo, então, à montadora. Finalmente, as 

empresas do nível terciário oferecem peças isoladas 

de baixo valor agregado e matérias-primas.

No segmento de ônibus rodoviários, os clientes valo-

rizam elementos de conforto como poltronas macias, 

ar-condicionado e baixo ruído interno, constituindo-se 

em produtos de maior valor agregado e de preços 

mais elevados. Nesse mercado a Setra é a empresa de 

referência mundial. No segmento urbano, as exigên-

cias de conforto são menores, os produtos são padro-

nizados, e a concorrência se dá em função do preço.

Em termos de tecnologia, a indústria de autopeças é 

considerada uma indústria tradicional. Desde as ino-

vações de processo de Taylor e Ford, no início do sé-

culo XX, que culminaram na produção em massa, até 
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as inovações da Toyota nos anos 50, que resultaram 

na chamada produção enxuta, a tecnologia se difun-

diu rapidamente. As mudanças hoje são incremen-

tais, em materiais e processos de fabricação.

No Brasil, houve muitas inovações organizacionais, 

com a utilização de técnicas gerenciais de trabalho 

em equipes, programas de qualidade total, certifica-

ção ISO 9000, just in time, etc. As mudanças afeta-

ram basicamente a organização do trabalho e o rela-

cionamento com fornecedores e clientes.

As características inovadoras da Marcopolo

Inovações de Produto

Mesmo tendo iniciado suas exportações em 1961, 

com o primeiro cliente no Uruguai, a decisão de ser 

uma empresa global não foi uma visão presente até 

o começo da década de oitenta. Por ser o mercado 

brasileiro de grande porte e prevalecerem no país po-

líticas públicas de proteção aos fabricantes nacionais, 

mediante barreiras à entrada de concorrentes inter-

nacionais, a Marcopolo enfatizou inicialmente o mer-

cado interno. Nessa época, exportar tinha um propó-

sito complementar, de apenas reduzir a ociosidade 

dos ativos nos momentos de menor demanda inter-

na. Com o passar dos anos, a partir das capacida-

des que se acumularam para a conquista do merca-

do brasileiro e, também, de outras, propiciadas pelo 

desenvolvimento das exportações, o posicionamento 

junto às empresas líderes no mercado mundial pas-

sou a ser o tema central das ações estratégicas da 

Marcopolo. Para alcançar essa meta, foi desenvolvido 

um conjunto de recursos e de capacidades. 

A partir do final dos anos sessenta, a empresa pas-

sou a investir significativamente em seu Departa-

mento Técnico, buscando aumentar a produtividade 

industrial. Um dos resultados dessa ação foi o de-

senvolvimento de capacidade para a produção seria-

da a partir de peças e de componentes padroniza-

dos, equipamentos e ferramentais específicos, novo 

layout industrial e modificações na programação da 

produção e controle. 

As inovações de produtos e processos foram funda-

mentais para o sucesso no exterior, tanto a partir de 

exportações como na instalação de fábricas próprias.

Em 1988, introduziu um microônibus para atender a 

uma fatia do mercado norte-americano - o transporte 

de passageiros em curtos e médios percursos, siste-

ma conhecido como “shuttle”. Para produzi-lo, foi de-

senvolvida uma série de materiais em conjunto com 

os fornecedores, além de longa e rigorosa adaptação 

do projeto às normas técnicas dos Estados Unidos.

A inovação tem um papel de destaque na Marcopo-

lo, no lançamento de novos produtos. Foi a primeira 

empresa a montar carrocerias em estrutura de aço, 

substituindo a madeira, em 1952. Em 1984, lançou 

no Brasil o conceito de ônibus mais alto que o padrão 

da época, o ônibus de “piso e meio”, conhecido como 

Low-driver, onde o motorista fica num plano mais 

baixo. Em 1996 lançou o ônibus de dois andares, o 

Double-decker, inicialmente para o mercado argenti-

no, onde ficou sozinha neste segmento durante três 

anos. Também foram desenvolvidos vários tipos de 

ônibus urbanos, de tamanhos.

Um dos resultados importantes da parceria com a 

Daimler-Chrysler no México foi o desenvolvimento 

de um novo ônibus, com inúmeros avanços sobre os 

existentes, para atender o mercado do NAFTA. O pro-

jeto foi concebido pela Marcopolo, em Caxias do Sul, 

e testado na Alemanha. Além do resultado expressi-

vo em vendas, a empresa acumulou com esse proje-

to inúmeras e importantes capacidades, entre elas a 

competência desenvolvida para vedação, fator espe-

cialmente importante na qualificação de um ônibus, 

pois reduz a entrada de pó e de ruídos externos.

A empresa adapta famílias de produtos aos novos 

modelos de chassis lançados no mercado, ou aten-

de a demandas específicas de clientes. A Marcopolo 

não compra tecnologia; tudo é desenvolvido inter-

namente, exceto máquinas e processos de domínio 

público. A informação chega à empresa por meio do 

comparecimento a feiras, através dos fornecedores e 

mediante benchmarking dos principais concorrentes 

no exterior. São lançados de 10 a 15 produtos novos 

por ano.

A empresa sempre utilizou as melhores matérias-pri-

mas e pesquisou aplicações distintas desses mate-

riais. Qualidade e durabilidade dos produtos também 

são fatores de diferenciação, utilizando peças de re-

posição originais, resultando num desgaste menor 

dos ônibus.
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Parte do sucesso da Marcopolo deveu-se à vertica-

lização de sua produção. Nesse sentido, até 2004, 

ela trafegava na contramão da indústria, que tem na 

terceirização um dos seus pilares de sustentação. A 

Marcopolo produzia internamente cerca de 80% dos 

componentes e acessórios de que precisa para mon-

tar um ônibus. De poltronas a janelas, passando por 

painéis e bagageiros, quase tudo era feito em casa.

Não há hoje no mundo outro fabricante com linhas 

de ônibus tão diversificadas - de mini e microôni-

bus até os de dois andares ou bi-articulados - ôni-

bus rodoviários, normais e adaptados. Fabrica ônibus 

conversíveis para os peregrinos que viajam a Meca, 

com peculiaridades como calha para esgotar a água 

da chuva e estofamentos resistentes à umidade. Faz 

também ônibus com divisórias para separar homens 

e mulheres. Pedidos assim fazem da Marcopolo a 

maior fabricante mundial de ônibus sob encomenda.

A partir da solicitação de um cliente ou de uma inova-

ção prospectada pelo Departamento de Engenharia, 

os novos conceitos são incorporados à linha de pro-

dução. Na área de desenvolvimento trabalham en-

genheiros e projetistas para atender à demanda de 

cada cliente, com mais de 50 opções de bares e ba-

nheiros e 20 cores para forros. A flexibilidade permite 

que a Marcopolo fabrique produtos especiais como o 

que serve ao cantor Roberto Carlos em suas turnês. 

O ônibus do “Rei” tem camarim e altura certa para se 

encaixar atrás dos palcos.

Hoje a Marcoplo consegue atender, sem maiores pro-

blemas, a encomendas totalmente diferenciadas, seja 

de uma porta, janela, teto, ou a decoração interna de 

um ônibus. Além da flexibilidade de produção, sua rede 

de distribuição no país é muito forte e abrangente.

Uma característica das montadoras européias é a 

padronização de seus produtos. Como a demanda 

por transporte coletivo rodoviário é muito menor, as 

empresas acabam não planejando diversas opções 

de produtos. Um dos motivos para que as grandes 

empresas automobilísticas desistissem de produzir 

ônibus completos no Brasil foi justamente o nível de 

customização exigido pelo mercado brasileiro.

A empresa cresceu desenvolvendo tecnologia para fa-

bricar ônibus sobre qualquer plataforma - as primei-

ras unidades foram feitas sobre chassis de caminhão. 

Essa flexibilidade nas linhas de produção - trabalha 

com vários chassis diferentes - é um dos fatores de 

sucesso. O cliente escolhe o chassi e ela monta a car-

roceria, sob medida, ao gosto dele. A empresa tam-

bém é capaz de oferecer serviços de manutenção, 

em qualquer parte do mundo, dentro de 36 horas 

após a solicitação.

Cada planta tem uma equipe de P&D, que desenvolve 

projetos para atender a necessidades específicas, e 

existe um comitê de P&D central, responsável por 

projetos mais complexos e sofisticados. Como muitos 

concorrentes começaram a utilizar soluções e com-

ponentes desenvolvidos pela Marcopolo, a empresa 

passou a registrar patentes de invenção – só de 2003 

para cá foram cerca de 25 registros.

A empresa anunciou, em dezembro de 2005, a ado-

ção do conceito modular na produção de ônibus, uma 

inovação tecnológica de relevância. O novo sistema, 

que elimina a solda para fixar as carrocerias no chas-

si com o uso de parafusos, foi utilizado na família 

de ônibus Senior e Senior Midi, produtos que a em-

presa lançou naquele mês. Para a imprensa a em-

presa reconheceu: “Além de melhorar a qualidade e 

a durabilidade do produto, o conceito modular tam-

bém permite reduzir o tempo do desenvolvimento do 

projeto de engenharia e garante um ganho de 10% 

na produtividade”, disse André Luiz de Oliveira, con-

sultor de marketing da Marcopolo. “Os novos veículos 

também garantem maior facilidade na reposição das 

peças. Com as tampas laterais móveis, a manuten-

ção fica mais fácil e o custo de reparo menor. Além 

disso, com a peça soldada demorava-se um dia para 

colocar o veículo em circulação”.

Inovações de Processo

Quando as empresas decidem exportar, iniciam as 

operações vendendo produtos completos que, em 

linguagem automotiva, chama-se CBU (Completely 

Built-Up). Com o passar do tempo, os países im-

portadores, com vistas a gerar empregos no âmbito 

doméstico, impõem impostos elevados e exigem a 

montagem dos produtos no local, e as exportações 

passam a utilizar processos CKD (Completely Knocked 

Down) ou SKD (Semi Knocked Down).

No processo CKD são exportadas unicamente peças 

e componentes, isto é, o ônibus é exportado total-

mente desmontado, com todas as peças separadas, e 

uma equipe monta o produto final do começo ao fim, 
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no país de destino, com o gabarito técnico do veícu-

lo em mãos. A experiência adquirida pela empresa 

nessa ação voltada para o mercado interno – produção 

de partes e componentes em um local, montagem das 

carrocerias em outro - foi utilizada nos anos seguintes 

como uma das bases para expansão das exportações.

Este foi o caso das exportações para a Venezuela, 

em 1971, onde se utilizou o processo CKD, pois o 

governo taxava a importação de carrocerias monta-

das. A Marcopolo orientou a empresa venezuelana 

Ensamblaje na construção de uma planta industrial 

de 16.000 m2, com capacidade para produzir 1.000 

carrocerias por ano. O layout foi concebido em Caxias 

do Sul, com assessoria dos técnicos da Marcopolo na 

instalação da linha de produção. A Ensamblaje na-

cionalizava o veículo com a montagem e a produção 

de parte dos componentes. Essa operação tornou a 

Marcopolo a primeira empresa da indústria automo-

bilística brasileira a vender tecnologia ao exterior. Em 

1974, começou a exportar para a África.

Outra modalidade é o processo SKD, no qual as par-

tes do ônibus já são exportadas em kits pré-monta-

dos e, neste caso, uma equipe apenas finaliza a mon-

tagem no outro país. O domínio dessas tecnologias 

e a posterior montagem dos veículos constituiu um 

grande diferencial para a Marcopolo.

A empresa atua nos segmentos urbano e rodoviário, 

exportando a linha rodoviária completamente acaba-

da e a linha urbana sob forma de partes e componen-

tes, em diversos estágios de montagem. No segundo 

caso, a montagem é feita pelas unidades operacionais 

no exterior, o que reduz significativamente o custo do 

veículo, além de contornar barreiras sobre a importa-

ção de produtos acabados, ao utilizar mão-de-obra e 

alguns serviços locais.

Muitos países ainda impõem impostos de importação 

elevados para as exportações CKD. Os governos pas-

sam a exigir um plano de nacionalização progressi-

va, estimulando as empresas a produzir no local um 

percentual crescente dos componentes que estavam 

sendo exportados em CKD. Alguns países chegam a 

cobrar tributos de 25 a 30%, forçando as empresas 

que lá se instalarem a nacionalizar totalmente seus 

produtos. Isto traz o risco de criar concorrentes po-

tenciais que, após o término dos contratos, absorvem 

o know-how da empresa estrangeira.

A Marcopolo passou a exportar carrocerias semides-

montadas PKD (partially knocked down), uma ino-

vação que surpreendeu os fabricantes de chassis e 

ônibus de todo o mundo. No processo de montagem 

são utilizados ferramental e gabaritos concebidos de 

forma específica. Nesse sistema, o ônibus segue pra-

ticamente pronto, inclusive com pintura e acabamen-

to interno, faltando apenas encaixar o chassi.

  Processo    Frete aproximado (US$/unidade)   Taxa de importação

  CBU                       5.500                                    25%

  PKD                      4.500                   15-20%

  SKD                      3.500                    0-15%

  CKD                      1.167                    0-5%

Em 1986, a empresa iniciou a implantação de técni-

cas japonesas de gestão, introduzindo os conceitos 

de just in time e kanban. Depois, adotou a produção 

com qualidade assegurada, inclusive estendendo-a 

aos fornecedores. Os custos com estoques baixaram 

70% e o ciclo de produção de um ônibus passou de 

mais de 20 dias, em 1987, para apenas 6,5 dias, em 

1994. Foi feito um amplo programa de desenvolvi-

mento de fornecedores, para reduzir a verticalização. 

Vários funcionários saíram da empresa e viraram 

parceiros. Em 1996 e 1997 a Marcopolo obteve os 

certificados ISO 9001 e ISO 9002.

As peças utilizadas nas três fábricas brasileiras da 

Marcopolo (duas na região serrana do Rio Grande do 

Sul e a terceira em Duque de Caxias, no Rio de Ja-

neiro) estão sendo fabricadas ao lado de cada linha, 

conforme a necessidade. Não há estoques.

Foram também criados o SIMPS (Sistema Integrado 

Marcopolo de Produção Solidária), um conjunto de téc-

nicas que objetiva a produção com qualidade, num bom 

ambiente de trabalho, por pessoas motivadas e satis-

feitas, e o SUMAM (Sugestões de Melhoramentos no 

Ambiente Marcopolo), espécie de Círculos de Controle 

de Qualidade. O SIMPS visa motivar o trabalho, evitar 

desperdícios, otimizar o fluxo de materiais e diminuir os 

tempos requeridos pelos processos produtivos. O SU-

MAM funciona em nível de pequenos grupos espontâne-

os, com a meta de aprimorar o local de trabalho. Esses 

processos foram também estendidos aos fornecedores, 

melhorando suas relações com a empresa.

(varia entre países)

Fonte: Martins, 2005
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A Marcopolo enfrenta uma competição intensa, onde a 

difusão de inovações é muito rápida e os produtos muito 

similares, o que exige investimentos constantes em sua 

melhoria. Assim, a competição é, basicamente, centra-

da em preço. Escalas maiores de produção diluem os 

investimentos em novos produtos e processos.

A Marcopolo foi considerada uma das empresas mais 

inovadoras do Brasil, de acordo com o recém-lançado 

Índice Brasil de Inovação (IBI), projeto desenvolvido 

por pesquisadores da Unicamp. O índice leva em con-

ta o esforço e os resultados em pesquisa e desenvol-

vimento, comparando-os com a média do setor. Os 

setores foram divididos em quatro grupos, de acor-

do com a intensidade tecnológica - alta, média-alta, 

média-baixa e baixa. A três primeiras empresas do 

grupo de alta tecnologia foram a Delphi, a Embraer 

e a Marcopolo.

O processo de internacionalização

A Marcopolo enfatizou inicialmente o mercado inter-

no. Naquela época, exportar tinha o propósito com-

plementar de diminuir a ociosidade dos ativos, nos 

momentos de menor venda. Com o passar dos anos, 

a partir das capacidades que se acumularam, tanto 

pela produção interna como pelo desenvolvimento 

das exportações, competir com as empresas líderes 

no mercado mundial passou a ser o objetivo central 

das ações estratégicas da Marcopolo. Para alcançar 

essa meta, foi desenvolvido um conjunto de recursos 

e de capacidades.

Apesar de o mercado brasileiro ser um dos maiores 

do mundo, inexistindo praticamente o transporte 

ferroviário de passageiros, suas oscilações e a forte 

concorrência não permitem que a empresa dependa 

exclusivamente dele. A busca de mercados interna-

cionais é fundamental. Porém, é inviável economica-

mente ter a produção completa nos outros países, 

daí os processos de montagem CKD, PKD e SKD. 

Em 2002, a empresa alcançou um recorde nas expor-

tações, responsáveis por 63% da receita líquida, com 

quase 4,8 mil ônibus comercializados em 70 países e 

receita de 1,5 bilhão de dólares. Em 2003, flutuações 

cambiais reduziram esses valores. O primeiro destino 

das exportações é a América Latina e depois o Orien-

te Médio, com ônibus rodoviários, normais e adapta-

dos. Na época, a Marcopolo pensou em instalar uma 

unidade de montagem de ônibus em algum país da 

Liga Árabe, pois a freqüência de navios para a região 

era baixa e o frete muito caro.

As empresas podem adotar duas ações para o de-

senvolvimento do processo de internacionalização, 

quais sejam: a) a empresa exportadora vende sua 

tecnologia para uma empresa local, exportando seus 

produtos em CKD; b) ou a empresa exportadora for-

ma uma joint-venture com empresas locais, podendo 

ainda instalar-se sozinha no país. Quando a empresa 

decide vender sua tecnologia, ela correrá sempre o 

risco, após o término do contrato (5 a 10 anos), de 

“perder” o seu know-how para a licenciada, transfor-

mando-a em grande concorrente. Porém, se ela optar 

por se estabelecer no país isoladamente ou em for-

ma de joint-venture, terá total autonomia sobre sua 

tecnologia, solidificando seu poder de competição no 

país importador.

O controle dos ativos tecnológicos influenciou a es-

tratégia de montar fábricas no exterior, ao invés de li-

cenciar a tecnologia. A atualização tecnológica é fator 

crítico para manter sua posição de liderança e pionei-

rismo, dado o aumento da concorrência e a rapidez 

de difusão das inovações.

A estratégia de internacionalização em parceria com 

fabricantes de chassis promove o desenvolvimento 

tecnológico. A Marcopolo possui parceria com o gru-

po sueco Scania para produzir ônibus na África do 

Sul, com a Volvo na Colômbia, com a Mercedes-Benz 

no México e com a Iveco, na China. Esses acordos 

e alianças estratégicas estão em sintonia com uma 

tendência mundial do setor automotivo, em que as 

montadoras passam a dividir responsabilidades com 

parceiros. Num primeiro momento a opção por par-

ceiros fixos em alguns mercados pode parecer uma 

contradição para uma empresa que cresceu sem nun-

ca se ligar a ninguém. Mas o fato de fazer alianças 

estratégicas não significa perder a autonomia que 

conquistou e que a ajudou a crescer.

A fábrica de Portugal possibilitou o acesso aos sofis-

ticado mercado europeu e o intercâmbio tecnológico 

entre as várias unidades da empresa, além da pro-

ximidade com fornecedores, clientes e concorrentes 

sofisticados. Seu principal papel é a coleta de infor-

mações sobre os desenvolvimentos tecnológicos na 

indústria européia de carrocerias de ônibus. O ní-

vel de atividades técnicas é superior ao das demais 

plantas, por causa das exigências muito maiores do 
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mercado, em termos de componentes e produto fi-

nal - normas de segurança mais rígidas, exigência 

de tecidos incombustíveis, vidros mais seguros e 

componentes diferenciados. Por isso, compram-se 

componentes localmente, em vez de mandá-los do 

Brasil. As atividades de desenvolvimento de produtos 

e de processos são feitas no Brasil, mas a fábrica de 

Coimbra pode modificá-los, adequando-os às condi-

ções locais e se responsabilizando pela qualidade do 

produto final.

Com exceção de Portugal, as demais plantas da em-

presa foram localizadas em função do mercado. Os 

maiores clientes de ônibus, principalmente urbanos, 

são países em desenvolvimento, e as exportações se 

dirigem para os países localizados nas três Américas, 

África e Oriente Médio. Em Dubai, onde tem um escri-

tório de representação desde 1998, os ônibus Marco-

polo representavam em 2003 cerca de 70% da frota.

Novos negócios na Rússia, Índia e China 

Na China, a empresa manteve desde 2001 o “Projeto 

China”, parceria com a chinesa CBC e a italiana IVECO 

(grupo FIAT), que consistia num contrato de transfe-

rência de tecnologia para a Iveco, que terminou em 

2006. Cabia à Marcopolo o projeto dos veículos e das 

instalações industriais, a fabricação de ferramentais 

e o treinamento do pessoal técnico – um pacote tec-

nológico com valor de US$ 12,5 milhões – além do 

fornecimento de componentes. 

Os planos de instalação de três novas fábricas na Ín-

dia, Rússia e China estão se concretizando. O objeti-

vo é se estabelecer em países populosos e de baixa 

renda per capita, que utilizam o ônibus como trans-

porte preferencial. 

Na Rússia, foi constituída uma joint venture com a 

empresa Ruspromauto. a maior fabricante de ônibus 

daquele país, num investimento de US$ 6,5 milhões, 

dividido em partes iguais entre os dois sócios. Esta 

empresa produz 18.500 unidades por ano e detém 

entre 70 e 75% do mercado russo. Na parceria, a 

Marcopolo entra com a tecnologia e os processos de 

montagem, e a Ruspromauto fornece os chassis e 

disponibiliza as instalações industriais para a nova 

empresa, que começou a produzir em setembro de 

2006. Inicialmente os componentes serão levados do 

Brasil, mas já foi iniciado o processo de desenvolvi-

mento de fornecedores de componentes na Rússia. 

A nova unidade produzirá modelos rodoviários para 

ocupar parte do mercado hoje abastecido por veí-

culos usados importados da Europa, em especial da 

Alemanha (cerca de 5 mil unidades por ano), além 

das 300 a 500 produzidas no país. As expectativas 

de produção para o primeiro ano são de 175 uni-

dades, com um faturamento de US$ 15 milhões. Já 

no terceiro ano de atividades, os números devem al-

cançar 750-1.000 unidades e faturamento de US$ 60 

milhões. O mercado russo chega a 25 mil ônibus de 

todos os modelos por ano.

A negociação com a empresa russa foi iniciada em 

2004, depois que o país aumentou de 50% para 80% 

o imposto sobre a importação de ônibus usados. Em 

2006, a restrição ficou maior, com a redução de sete 

para cinco anos no limite de idade para os veículos 

importados.

A intenção da Marcopolo é aumentar o mais rápido 

possível o índice de nacionalização dos ônibus, para 

escapar do câmbio apreciado do Brasil. No início, 95% 

dos componentes serão brasileiros, exceto vidros e al-

gumas peças plásticas e eletrônicas, mas em dois anos 

o nível de conteúdo local deverá chegar a pelo menos 

50%, e a expectativa é de nacionalização total. 

Na Índia, em maio de 2006 foi anunciada a joint 

venture entre a Marcopolo e a principal montadora 

daquele país, a Tata Motors, num investimento apro-

ximado de 44 milhões de dólares. Será construída 

uma nova fábrica, com capacidade inicial de 7 mil 

veículos por ano, que produzirá ônibus rodoviários, 

urbanos, minis e micros para os mercados indiano e 

estrangeiro. O mercado indiano de ônibus é duas ve-

zes maior que o brasileiro e consome 45 mil unidades 

por ano, mas o governo protege as fábricas locais com 

imposto de importação elevado, em torno de 30%, 

principal razão para o empreendimento conjunto.

A Tata Motors produz 22.000 unidades por ano e de-

tém 49% do mercado indiano. Na nova empresa, ela 

terá 51% de participação e a Marcopolo 49%. O in-

vestimento inicial em máquinas e equipamentos foi 

de US$ 13,3 milhões, divididos proporcionalmente. Os 

outros US$ 30,7 milhões serão buscados no mercado. 

A Marcopolo aportará a tecnologia para a montagem 

das carrocerias, incluindo desenvolvimento de novos 

modelos e design, métodos, processos e a gestão 

industrial e a Tata fornecerá os chassis e será res-
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ponsável pela comercialização dos ônibus completos. 

O início das atividades está previsto para setembro 

de 2007. A receita da joint-venture estimada para o 

primeiro ano é de aproximadamente 98 milhões de 

dólares, chegando a 395 milhões de dólares no quin-

to ano de atividades. 

O interesse na Índia é simples. Até hoje, o transpor-

te, tanto de cargas quanto de pessoas, estava concen-

trado em vias férreas. Mas, devido ao grande cresci-

mento econômico do país, há uma malha rodoviária em 

construção. Uma das rodovias em obras, o Golden Qua-

drilateral, tem mais de 10 mil quilômetros de estradas 

interligando as quatro maiores cidades do país.

O Contexto Econômico Brasileiro Atual

Nos dois primeiros meses de 2006, cerca de 600 em-

presas brasileiras desistiram de exportar, devido ao 

câmbio desfavorável. Estavam preparadas para com-

petir num cenário onde um dólar valia cerca de três 

reais e, na época, essa equivalência chegou a 2,10 

reais. O vigor da balança comercial, com repetidos 

superávits, resultou basicamente da exportação de 

commodities (açúcar, minério de ferro e petróleo). O 

Brasil contribui com apenas 1,1% de produtos manu-

faturados no mercado internacional.

Não adianta culpar o governo, pois certas variáveis 

do macroambiente estão fora do controle dos países. 

A experiência mostra que é preciso reinventar a forma 

de se fazer negócios, mesmo que, para isso, a empre-

sa acabe prejudicando seus fornecedores, passando a 

comprar matérias-primas, partes e peças de fornece-

dores de outros países, que ofereçam preços menores 

(outsourcing), como vem fazendo a Tramontina.

No setor calçadista, indústria intensiva em mão-de-

obra, o principal problema são os salários e custos 

trabalhistas. Dados da indústria de calçados mostram 

que em 2006 o custo da hora do trabalhador brasilei-

ro era de 2,24 dólares, contra 67 centavos de dólar 

do operário chinês.

Neste caso, transferir parte da produção para outros 

países tem sido a solução adotada pela Azaléia (pro-

dução anual superior a 30 milhões de pares), que 

entregou a produção de um lote inicial de 60 mil sa-

patos, que serão exportados para os Estados Unidos, 

a um fabricante chinês, a um custo 30 a 40% me-

nor do que se fossem fabricados no Brasil. A Para-

mont chegou à China nos anos 90, e hoje fabrica 25 

milhões de pares por ano em mais de 30 fábricas 

terceirizadas na região de Cantão, pólo produtor de 

calçados. Outros fabricantes como Paquetá, Picadilly 

e West Coast vão inaugurar fábricas na Argentina, 

beneficiando-se de acordos bilaterais com México e 

Estados Unidos.

Muitas subsidiárias de empresas multinacionais que 

escolheram o Brasil como plataforma de exportações 

também enfrentam os mesmos problemas, e seus di-

retores lutam para que a posição dessas subsidiárias 

na estratégia global das matrizes não seja alterada.

O mercado de transporte rodoviário no Brasil está 

saturado, desde 1995 ele não cresce porque não há 

investimentos. O mercado, que era de 4.500 a 5.000 

ônibus por ano, baixou para 2.800 unidades porque os 

empresários do setor não vêem perspectivas de futu-

ro. Para crescer, só exportando. Com 40% do mercado 

nacional, não há como ampliar essa participação.

Inesperadamente, alguns problemas em determina-

dos setores acabam por favorecer outros. Estima-se 

que a crise aérea brasileira, que veio a público após o 

acidente com o avião da GOL, em setembro de 2006, 

promoverá um aumento de 15% nas vendas de ônibus 

para transporte interestadual em 2007. Outra expecta-

tiva é a renovação de contrato das empresas transpor-

tadoras interestaduais de passageiros. Algumas con-

cessões, de 15 anos, estão para vencer e a renovação 

deverá ser feita por mais 15 anos, o que favorece o 

planejamento para a compra de novos veículos.

Repensando a Estratégia de Internacionalização

Com relação ao futuro, o vice-presidente José Anto-

nio Martins afirma que os projetos de expansão no 

exterior se devem ao câmbio, que tornou o Brasil 

muito menos competitivo. O modelo de produção em 

que todos os componentes eram fabricados na ma-

triz, em Caxias do Sul, e enviados para as unidades 

em outros países, modelo este baseado nos baixos 

custos de produção brasileiros, parece ter se esgota-

do. A empresa perdeu o mercado do Oriente Médio, 

que rendia US$ 40 milhões ao ano, para os fabrican-

tes chineses, por causa do câmbio apreciado. 

Até 2004, a empresa exportava cerca de 1.000 ônibus por 

ano para a Arábia Saudita, Kuwait, Emirados Árabes, Qatar 

e Dubai. Em 2006, este número mal chegou a 100.
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A estratégia da empresa era transformar o Brasil num 

centro de distribuição para as suas montadoras no 

mundo inteiro. Mas o câmbio desfavorável obrigou-a a 

alterar esse plano inicial. Agora não vão apenas mon-

tar os ônibus lá fora. Também vão fabricar as peças, 

que antes seriam fornecidas pelo Brasil. Já foi iniciado 

um processo de nacionalização das unidades de mon-

tagem em outros países, como México e Colômbia.

Segundo um consultor especializado no tema, “nin-

guém muda um modelo de internacionalização ape-

nas com base na flutuação da moeda”. Para ele, a 

valorização do real pode ter sido simplesmente o 

detonador de um processo inexorável de mudança 

de estratégia, uma vez que o abastecimento local é 

fundamental, especialmente em países com grandes 

mercados, como Rússia e Índia.

Para José Rubens De La Rosa, diretor geral da Mar-

copolo, a expansão internacional para a Rússia e Índia 

era parte da estratégia. Os ônibus serão produzidos por 

parceiros escolhidos pelos critérios de relevância e co-

nhecimento do mercado doméstico. Eles fabricarão os 

componentes ou comprarão de fornecedores locais.

Dentro deste novo modelo, de descentralizar ao má-

ximo o processo de fabricação dos ônibus, a implan-

tação de uma fábrica é muito mais complexa. Alguns 

poucos funcionários brasileiros se deslocavam para 

ensinar aos funcionários locais o conhecimento relati-

vo à montagem dos ônibus. Agora, trata-se de outras 

habilidades, a transmissão de tecnologia de produto e 

processo. Para a fábrica da Rússia, foram deslocados 

50 funcionários brasileiros, por um período de três 

meses, e sua função foi recrutar e treinar engenhei-

ros, compradores, inspetores de qualidade, técnicos 

para desenvolver fornecedores locais e controlado-

res de softwares de gestão. A Marcopolo investiu 6,5 

milhões de dólares nessa fábrica, e o papel da sócia 

Ruspromauto é entrar com o conhecimento de um 

mercado onde detém 70% de participação.

Talvez com algum exagero, ele afirma que em quatro 

anos, a empresa terá mais funcionários no exterior 

do que no Brasil.

“O mercado de transporte no Brasil está saturado, e 

não cresce desde 1995 porque não há investimen-

tos. O mercado de ônibus interestaduais, que era 

de 4.500 a 5.000 ônibus por ano, baixou para 2.800 

unidades porque os empresários do setor não vêem 

perspectivas de futuro. Tenho de exportar se quiser 

crescer. Já possuímos mais de 40% do mercado na-

cional e não temos como ampliar essa participação. 

Mas não estou falando da destruição da Marcopolo no 

Brasil, ela vai continuar do mesmo tamanho no país. 

Não vai encolher porque temos um mercado muito 

forte na América do Sul”.

Até o início de 2006, 70% dos componentes utiliza-

dos pela Marcopolo eram produzidos no Rio Grande 

do Sul e exportados para as filiais, mas atualmente 

as fábricas compram os componentes onde for mais 

barato. E o outsourcing é um caminho sem volta. 

Mesmo que o dólar se valorize, a empresa não retor-

nará ao volume anterior de compras no Brasil.

O Brasil deixa de criar empregos na fabricação de pe-

ças. A nossa fábrica de plásticos, por exemplo, agora 

tem produção no México. Antes era tudo feito aqui 

no Brasil, mas começou a ficar caro demais. “Daqui a 

um tempo, vou fabricar ônibus na China para expor-

tar para o Brasil”, conclui Martins.

QUESTÕES PARA DISCUSSÃO

1) Como você analisaria o conceito de distância psí-

quica em relação aos negócios da Marcopolo no mun-

do? Considere as fábricas próprias, as sociedades e 

as novas joint-ventures na Rússia e Índia.

2) Quais os recursos e capacidades da Marcopolo que 

a tornaram uma das maiores fabricantes mundiais de 

carrocerias de ônibus? 

3) Utilizando o modelo VRIO, mostre como os recursos 

e capacidades da empresa se enquadram no modelo.

4) Um dos dilemas de empresas multinacionais é es-

colher entre uma estratégia que responda às neces-

sidades locais do mercado (diferenciação de produ-

to), ao mesmo tempo em que possa integrar as ope-

rações em vários países, com vantagens de custo. 

Como a Marcopolo se posiciona em relação a essas 

estratégias?

5) Considerando os principais conceitos das teorias 

de internacionalização – modelo de Uppsala, paradig-

ma eclético –e da teoria VBR de estratégia, discuta 

que aspectos dessas teorias explicam o sucesso da 

empresa.
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OBSERVAÇÃO IMPORTANTE

Este caso foi escrito a partir de informações públicas. 

Não é intenção de a autora avaliar ou julgar o movi-

mento estratégico da empresa em questão. Trata-se 

apenas da elaboração de um texto para reflexão em 

ambiente acadêmico.
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ANEXOS

Tabela 2. Evolução da taxa de câmbio entre 1995 e 2007 

 

 ANO           Valor médio anual do dólar

 1995 0,911

 1996 1,006

 1997 1,079

 1998 1,162

 1999 1,799

 2000 1,822

 2001 2,329

 2002 2,854

 2003 3,113

 2004 2,930

 2005 2,439

 2006 2,177

 até junho/2007                2,057

Fonte: www.bcb.gov.br

Tabela 3. Número de funcionários da Marcopolo 

  ANO    Total de funcionários    Funcionários no exterior 

  

  1999          5.400                              ND

  2001          7.676                            1.245

  2002          8.858                            1.711

  2003          9.379                            1.982

  2004         10.556                            2.214

  2005         10.959                            2.395

  2006         10.541                            2.336

Fonte: www.marcopolo.com.br. Relatórios 

Tabela 4. Participação de mercado no Brasil

  ANO Participação

 

  2001 45,3%

  2002 49,8%

  2003 47%

  2004 45,8%

  2005 42,8%

  2006 39,2%

Fonte: www.marcopolo.com.br. Relatórios 

Tabela 5. Produção (em número de carrocerias)

   ANO     Produção total   Produção e venda no Brasil    %       Exportações %

 

  2002 14.777              9.149     61,9    5.628 38,1

  2003 14.362              8.692          60,5  5.670 39,5

  2004 15.938              8.889          55,8   7.049 44,2

  2005 16.456             7.311           46,6  9.145 53,4

  2006 15.670             8.587           54,8     7.083 45,2

  2007* 16.800             9.200           54,7     7.600 45,3

e produção 
no exterior

Fonte: www.marcopolo.com.br. Relatórios 

Tabela 6. Evolução da receita líquida com vendas no Brasil 

e no exterior <#> (em milhões de reais) 

 ANO Brasil % Exterior % Total

1996 253 86,1 41 13,9 293

1997 258 74,4 89 25,6 347

1998 290 65,3 154 34,7 444

1999 268 57,7 197 42,3 465

2000 421 50,5 412 49,5 834

2001 458 43,3 599 56,7 1.057

2002 550 37,1 932 62,9 1.482

2003 653 50,6 636 49,4 1.289

2004 759 47,3 846 52,7 1.605

2005 761 44,5 948 55,5 1.709

2006 930 53,1 820 46,9 1750

2007          1.000           54               850              46                        1.850
(expectativa)

<#> Receitas no exterior resultam de exportações e produção nos 
vários países onde a Marcopolo possui fábricas

Fontes: Hexsel, 2003 e www.marcopolo.com.br

Tabela 7. Receita líquida e lucro líquido (em R$ milhões)

  Ano                        Receita líquida Lucro líquido 

  1999                               464,6 10

  2000                               833,5 17,2

  2001                             1.056,5 40,1

  2002                            1.481,6 53,8

  2003                            1.288,5 80,9

  2004                            1.605,4 85

  2005                            1.709,1   82,4

  2006                            1.750,3    120,8

  2007 (*)                            1.850,0     ???

* expectativa

* expectativa


