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(*) queda de faturamento abaixo de -5,1%;  queda de faturamento entre -5,1% a -0,1%;  faturamento entre 0% a 5%;  cresc. do 
faturamento entre 5,1% a 15%;  cresc. acima de 15,1%. Aumento e queda referem-se a valores nominais em moeda nacional. 

1 SINOPSE                                                                                                                                        22/JUL/2009 

Carroçarias p/ ônibus*        2009         2010         2011  
$ EMPRESAS DE CAPITAL ABERTO 
MARCOPOLO 

OUTRAS EMPRESAS RELEVANTES 

BUSSCAR, CIFERAL ,COMIL , INDUSCAR, IRIZAR, SAN MARINO 

NEOBUS, MARCARELLO 

 O SETOR NO BRASIL 

O setor de encarroçadoras de ônibus no Brasil difere dos 

demais países, uma vez que o encarroçamento constitui 

uma etapa separada da produção de ônibus. Até 1997, 

havia uma empresa que atuava como produtora de 

chassis e ônibus monoblocos (Mercedes-Benz), mas a 

produção de ônibus monoblocos foi extinta. Atualmente, 

há produtores de chassis – fornecidos pelas grandes 

montadoras como: Mercedes-Benz, Volkswagen, Ford – 

e os encarroçadores de chassis novos e usados. Dentre 

as encarroçadoras, em 2008, a Induscar foi a líder de 

produção de carroçarias montadas (25,3%), seguida pela 

Marcopolo (21,2%) e Busscar (15,1%).  

 O SETOR NO MUNDO 

A Lafis estima que a produção de carroçarias em todo o 

mundo tenha alcançado, em 2008, um total de 167 mil 

unidades. A indústria brasileira de carroçaria é uma das 

maiores do mundo, segundo o ranking da OICA, 

associação que reúne dados das empresas fabricantes 

mundiais, em 2007, o Brasil foi o terceiro maior fabricante 

de ônibus do mundo (perdendo apenas para China e 

Índia). A produção de carroçarias tem forte correlação 

com a demanda de ônibus. A maior parte das 

exportações tem por destino a América Latina, Oriente 

Médio e África. A Marcopolo, em 2008, manteve-se como 

a principal exportadora, sendo responsável por 35,3% 

das vendas externas brasileiras. 

 PERSPECTIVAS LAFIS 

Para 2009, a Lafis estima que o crescimento econômico 

ficará em cerca de 0,9% ante 2008, explicado, 

principalmente, desaquecimento da demanda externa, 

conseqüente retração industrial com a contrapartida da 

ampliação do consumo interno. Por tratar-se de um bem 

de capital de alto valor agregado, a deficiência do crédito 

vista no ano deverá comprometer os resultados das 

vendas de ônibus e, conseqüentemente, de carroçarias. 

Assim, a Lafis considera uma queda de 9,4% nas 

vendas aparentes internas (em torno de 22 mil 

unidades). As exportações, apesar do câmbio menos 

apreciado em termos médios do que o visto em 2007 e 

2008, não conseguirão manter o volume de vendas visto 

no ano anterior devido a queda da demanda e função da 

crise. Os resultados externos do setor deverão ser 39,1% 

inferiores aqueles vistos em 2008. Com isso, a produção 

nacional de carroçarias irá apresentar retração de de 

16,7% aproximadamente. Já os custos de produção  

deverão estáveis, uma vez que o custo dos insumos 

deverá ser inferior ao observado no ano anterior. O 

faturamento deverá recuar, em linha com o 

comprometimento externo e doméstico, cerca de 10% 

ante o recorde estimado de 2008, perfazendo cerca de 

R$ 7,1 bilhões. A Lafis estima que o crescimento do PIB 

para os anos de 2010 e 2011 deva ficar em 4,3% e 4,6% 

respectivamente. Espera-se, assim, crescimento 

favorável domesticamente, favorecido pela retomada da 

economia internacional. O cenário contará com recuo na 

desocupação e crescimento da massa salarial. Para 

2010, a Lafis estima que as vendas aparentes internas 

cresçam cerca de 6,8%, recuperando parte do dinamismo 

perdido no ano anterior, assim como o maior volume da 

produção de ônibus. Já para 2011, haverá uma 

aceleração do crescimento das vendas internas 

(+11,5%), chegando a cerca de 26 mil unidades. As 

exportações apresentarão recuperação em 2010, em 

linha com a recuperação do número de encomendas 

(especialmente de carroçarias urbanas) com relação à 

2009. Em 2011, a perspectiva é de as vendas externas 

mantenha sua trajetória expansiva, evidenciado a 

competitividade da produção brasileira. Assim, a 

produção nacional de carroçarias apresentará 

números recordes a partir de 2011. Depois de uma 

recuperação de 12,1% em 2010, o setor deverá indicar 

uma elevação de 11,3% no ano seguinte, alcançando o 

patamar de 33,4 mil unidades. O faturamento das 

empresas de carroçaria se recuperar plenamente em 

2010, avançando 10,9% (R$ 7,9 bilhões). Já em 2011, as 

receitas chegarão a R$ 8,6 bilhões (+10,2%), não só por 

conta das vendas maiores, mas pela expectativa de 

reajustes. 

 ATENÇÃO! 

As parcerias entre as empresas nacionais de carroçarias 

e estrangeiras de chassis ou mesmo a construção de 

unidades no exterior tendem a aumentar. O objetivo não 

é apenas a conquista de novos mercados, mas também 

servir como proteção às oscilações cambiais. 

 Analista Responsável: Rogério Camilo Rodrigues 

e-mail: atendimento@lafis.com.br 

mailto:atendimento@lafis.com.br
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2 ESTRUTURA 

2.1 Cadeia Produtiva 

Fonte: Elaboração Lafis 

 

Insumos Produtores Principais Demandantes 

Alumínio Marcopolo Daimler-Chrysler 

Chapas de aço Busscar   Volkswagen 

Tecido Ciferal Agrale 

Peças de fibra e plástico Comil Iveco 

Ar condicionado Induscar Scania 

Espuma Irizar Volvo 

Tubos de aço Neobus  

 Mascarello  

Fonte: Consulta às empresas 
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2.2 Segmentação do Setor - 2008 

Segmentos Líderes 

Participação no 

Segmento (%) 

Ônibus Urbanos Induscar 41,1% 

 Ciferal 20,4% 

 Neobus 9,8% 

Ônibus Rodoviário Marcopolo 47,2% 

 Busscar 30,9% 

 Comil 10,1% 

Micro-Ônibus Neobus 34,2% 

 Marcopolo 20,6% 

 Busscar 16,8% 

Mini-Ônibus Mascarello 61,1% 

 Neobus 10,2% 

 Marcopolo 9,7% 

Intermunicipal Marcopolo 54,4% 

 Comil 23,8% 

 Mascarello 18,9% 

DEMANDA   

 Mercado Interno 79,6% 

 Mercado Externo 20,4% 

 

OBS:  amostragem considerada: Busscar, Ciferal, Comil, Induscar, Irizar, Marcopolo, Mascarello e Neobus 

Não inclui os desmontados (CKD) 

Fonte: Fabus NOVA TABELA/Lafis/BrasilAVE/carroçaria/tabela diversos 

2.3 Participação por Segmento e Empresa – 2008 

Obs. Não se considera a produção das carroçarias desmontadas (CKD) 

Fonte: Fabus e Simefre  NOVO GRÁFICO/Lafis/Brasil/AVE/carroçaria/tabelas-diversos 

Produção de Carroçarias por Segmento: 2008
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2.4 Vendas Internas, Exportação e Produção por Segmento - 2007/2008; jan-mai09/jan-mai08 

 Vendas Internas Exportação Produção Total 

Segmentos 2007 2008 Var. 08/07 2007 2008 Var. 08/07 2007 2008 Var. 08/07 

Urbanos     13.991      16.057  14,8% 1.620 1.882 16,2%     15.611      17.939  14,9% 

Rodoviários       3.840        4.452  15,9% 3.447 3.197 -7,3%       7.287        7.649  5,0% 

Micros       2.661        2.951  10,9% 1.109 960 -13,4%       3.770        3.911  3,7% 

Mini          395           365  -7,6% 0 27 -          395           392  -0,8% 

Intermunicipal       1.015        1.284  26,5% 161 356 121,1%       1.176        1.640  39,5% 

Total Fabus     21.902      25.109  14,6%       6.337        6.422  1,3%     28.239      31.531  11,7% 

Total Simefre 21.922 24.916 13,7% 6.694 6.691 -0,04% 28.616 31.607 10,5% 

 Vendas Internas Exportação Produção Total 

Segmentos jan-mai/08 jan-mai/09 Var. 09/08 jan-mai/08 jan-mai/09 Var. 09/08 jan-mai/08 jan-mai/09 Var. 09/08 

Urbanos 6.337 4.971 -23,6% 1.064 522 -50,9% 7.401 5.493 -25,8% 

Rodoviários 1.762 958 -45,6% 1.156 843 -27,1% 2.918 1.801 -38,3% 

Micros 1.011 908 -10,2% 407 115 -71,7% 1.418 1.023 -27,9% 

Mini 119 240 101,7% 1 1 0,0% 120 241 100,8% 

Intermunicipal 546 365 -33,2% 117 289 147,0% 663 654 -1,4% 

Total 9.775 7.443 -23,9% 2.745 1.770 -35,5% 12.520 9.213 -26,4% 

OBS:  amostragem considerada: Busscar, Ciferal, Comil, Induscar, Irizar, Marcopolo, Mascarello e Neobus. 

Fonte: Fabus e Simefre       NOVA TABELA/Lafis/Brasil/AVE/carroçarias/tabela diversos 

2.5 Principais Empresas Exportadoras de Carroçaria - 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Fabus e Simefre NOVO GRÁFICO/Lafis/Brasil/AVE/carroçaria/exportação mensal  
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2.6 Variação da Frota e da Idade dos Ônibus por Região - dez/01 a dez/08 

Fonte: Fenabrave      carroçaria/frota circulante ônibus 

2.7 Distribuição Percentual por Região - dez/01 e dez/08 

Fonte: Fenabrave carroçaria/frota circulante ônibus 
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2.8 Sazonalidade da Demanda do Setor  
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3 ANÁLISE 

3.1 Aspectos Gerais 

Os fabricantes de ônibus, no Brasil, dividiam-se tradicionalmente entre produtores de chassis e ônibus 

monoblocos (Mercedes-Benz), e os encarroçadores de chassis novos e usados. Algumas empresas, como 

Itapemirim e Cometa, chegaram, entre a década de 80 e 90, a encarroçar seus próprios ônibus, o que 

posteriormente voltou a ser terceirizado. Desde 1998 as empresas rodoviárias passaram a dirigir investimentos 

para a renovação e ampliação da frota. Para as encarroçadoras de ônibus, isto implicou aumento da 

diferenciação e de índice de tecnologia dos ônibus produzidos, resultando em modelos mais arrojados e 

confortáveis para os usuários. Destacam-se principalmente entre os modelos fabricados pelas encarroçadoras, 

o urbano, o rodoviário, o micro-ônibus, a carroçaria de mini-ônibus e a intermunicipal (carroçaria que fica entre a 

urbana e a rodoviária, com características escolhidas de acordo com o cliente, desde que respeitadas as 

normas municipais, intermunicipais, estaduais e federais onde o veículo irá trafegar). 

A demanda por carroçarias em geral, é fortemente correlacionada com a produção interna de ônibus, já 

que a maior parte das vendas é feita para o mercado nacional (78,8% das carroçarias produzidas em 2008, 

pelos dados do Sindicato Interestadual da Indústria de Materiais e Equipamentos Ferroviários e Rodoviários – 

Simefre, foram vendidas ao mercado interno). Quanto mais perto o índice de 1, mais a correlação é perfeita: 

                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

3.2 Controle da Frota 

Embora a maior parte do transporte por ônibus urbanos seja privada, as prefeituras ainda são 

responsáveis pela fixação das tarifas, pela fiscalização da qualidade e regularidade dos serviços e pela 

concessão das rotas. Nas grandes metrópoles brasileiras, o transporte urbano continua sendo um dos principais 

itens, se não o mais importante, na avaliação do desempenho do governo municipal pela população. Assim, 

permanece grande a mútua dependência entre prefeituras e concessionárias de transporte. Em períodos pré-

eleitorais, as prefeituras concedem financiamentos às concessionárias estimulando assim, a ampliação e 

melhora de seus serviços. 

Correlação Entre Demanda Interna de Carroçarias e Produção Total de 

Ônibus = 0,91
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Nos períodos pós-eleitorais, por outro lado, as empresas de transporte urbano procuram compensar 

esses gastos extraordinários. Em períodos inflacionários, isso geralmente significava reajuste de tarifas, mas 

nas condições de relativa estabilidade monetária, em que reajustes provocariam reações severas do governo 

federal e da sociedade, isto significa reduzir o número de ônibus em circulação para reduzirem gastos.  

Na cidade de São Paulo, as linhas de ônibus são operadas por empresas privadas e controladas pela 

São Paulo Transporte (SPTrans), empresa municipal de planejamento e gerenciamento do transporte coletivo. 

Esta empresa substituiu a antiga CMTC, que acumulava as funções de operação de ônibus e trólebus e o de 

controle das operações das empresas privadas contratadas. É a SPTrans que define os trajetos, os horários de 

operação e a frota necessária. 

Representantes das empresas de ônibus consideram o transporte clandestino (formado, basicamente, 

por peruas) o principal concorrente, causando a retração no uso dos ônibus urbanos. Dados da SPTrans 

mostram que, entre os anos de 1995 e 2000, houve uma redução do número de passageiros transportados por 

ônibus. Em 1995, a média de passageiros transportados por mês era de 163,81 milhões; em 2000, este número 

caiu para 92,75 milhões, um recuo em torno de 43,4%. Para os empresários das companhias de ônibus, houve 

uma migração dos passageiros dos ônibus para as lotações. Porém, posteriormente, com destaque para o ano 

de 2004, foram tomadas medidas que diminuíssem a informalidade do setor, como cadastramento das peruas, 

equipadas com o sistema de bilhete único implantado na cidade. Essas medidas, somadas à diminuição do 

desemprego e conseqüente aumento da massa salarial, fizeram o setor transportar em média, no ano de 2008, 

mais de 236 milhões de passageiros por mês. 

Dados da Federação Nacional das Distribuidoras de Veículos Automotivos (Fenabrave) mostraram que 

em junho de 2008, a frota circulante de ônibus estava em torno de 419.933 unidades e que a idade média 

passou de 8,92 anos em dezembro de 2001, para 14,5 até meados de 2008, ou seja, uma variação de 62,6%. 

Esse fenômeno de envelhecimento da frota verificou-se em todas as regiões do país. Os mesmos dados 

mostraram que a região Sudeste possuía o maior número de ônibus, com uma participação de 52,3% do total, 

seguida pela região Sul com 18,3%, e a Nordeste, com 16,3%. 

No início de 2002, dando continuidade à política de reestruturação do setor de transporte coletivo, a 

Prefeitura de São Paulo proibiu a circulação de ônibus fabricados antes de 1992. Além desta medida, ficou 

estipulado que 10% do total da frota de cada empresa deveria ser formada por ônibus fabricados em 2001 ou 

2002, e outros 10% deveriam ser compostos de carroçarias adaptadas para deficientes físicos. Estimou-se que 

em meados de 2006, a frota total de ônibus na capital paulista chegou a 7,6 mil unidades
1
. 

3.3 Empresas do Setor 

Até 1995, o maior fabricante internacional e o maior concorrente das encarroçadoras brasileiras no 

mercado interno e no exterior foi a Mercedes-Benz, mas essa empresa deixou de fabricar carroçarias de ônibus, 

tanto no Brasil quanto na Alemanha, Argentina e México. A partir de março/97, as encarroçadoras brasileiras 

passaram a ocupar os primeiros lugares na classificação mundial de fabricantes de ônibus. 

O setor de carroçaria é bastante concentrado: em 2008, as cinco maiores fabricantes de carroçarias 

(descontando a produção de desmontadas), Induscar, Marcopolo, Busscar, Ciferal e Neobus, foram 

responsáveis por cerca de 83,9% da produção. Além destas empresas, também há outras, como Comil, 

Mascarello e Irizar. 

Em 2008, a Induscar liderou o setor com uma participação de 25,3% no total da produção de 

carroçarias montadas, seguida da Marcopolo, Busscar, Ciferal (controlada pela Marcopolo) e Neobus com 

                                                 
1
 SPUrbanuss in Gazeta Mercantil - 14/07/2006. 
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21,2%, 15,1%, 11,6% e 10,8%, respectivamente. Em 2002, houve uma mudança significativa na participação 

das empresas. A alteração ocorreu por conta da retração de 59% da produção da empresa Busscar, que 

passou por uma séria crise financeira. Até o ano 2000, a Busscar detinha cerca de 30% da produção nacional e 

disputava a liderança de mercado com a Marcopolo. Depois de pesados investimentos, em 2001, a empresa 

entrou em crise financeira por não conseguir mais capital de giro para seguir com suas operações. A solução 

imediata foi o corte da produção. Sua participação foi distribuída entre as demais empresas do setor. A Induscar 

foi uma delas, partindo do zero, em 2001, com o arrendamento da massa falida da antiga fabricante Caio, para 

uma produção de 4.277 unidades já no segundo ano de operação, o que representou um percentual de 20% do 

mercado. 

Em 2003, observou-se nova perda de mercado da Busscar, que ficou com participação de apenas 4,0%. 

A Marcopolo manteve-se na liderança, com a fatia de 36,0%, seguida pela Induscar (25,0%), Ciferal (11,0%) e 

Comil (10,0%). No ano seguinte, a Busscar conseguiu reverter essa tendência e arrematou 7,0% do mercado. A 

Marcopolo, ainda na liderança, ficou com 34,0%, acompanhada da Induscar, com 23,0%, Ciferal com 13,0% e a 

Comil, com 9,0%. 

Em fevereiro de 2004, a Busscar fechou com o BNDES um acordo de reestruturação financeira, obtendo 

a aprovação de um empréstimo de R$ 30 milhões. O acordo previa um processo de demissões que reduzisse 

em 56,0% os gastos com salários de diretores, 42,0% nas funções administrativas e 22,0% na produção. Em 

2007 a empresa chegou próxima aos níveis de produção de 2001 (quando atingiu o recorde de mais de 5.000 

unidades), ficando próxima das 4.400 unidades. 

Uma empresa que vem apresentando crescimento expressivo é a San Marino Ônibus e Implementos – 

Neobus, com uma linha de produtos que abrange desde carroçarias para mini-ônibus até ônibus articulados. 

Em 1999, com 60 funcionários, a produção foi de 300 unidades. Já em 2003, com 600 empregados, alcançou 

um total de 2.242 unidades. Em 2006, com uma produção de 2.586 unidades, a empresa abocanhou 10,4% de 

participação no mercado nacional de carroçarias, assumindo a quinta posição. A Neobus associou-se à Fabus 

em janeiro de 2005 e a Mascarello, fabricante com até então 4,0% do mercado em 2006, associou-se em 

dezembro do mesmo ano. 

3.4 Atuação no Exterior 

Segundo estimativas da Marcopolo, sua 

produção de 2008 representou cerca de 4% da 

indústria mundial de carroçarias para ônibus, o 

que daria uma quantidade aproximada de 167 

mil unidades. 

A indústria brasileira de carroçaria é 

exportadora, além de algumas empresas 

contam com unidades no exterior. A 

Marcopolo possui unidades fabris nos 

seguintes países: África do Sul, Argentina, 

Colômbia, México e Portugal. Na África, 

montam carroçarias com peças e partes 

recebidas do Brasil, para atender os mercado 

vizinhos. A empresa ainda possui uma unidade 

na Índia em parceria com a Tata Motors e começou em set/06 a montar ônibus rodoviário na Rússia, numa joint 

venture com a Ruspromauto; em 2009 começou a fabricar no Egito, em parceria com a GB Auto.  

A Comil também inaugurou uma montadora de carroçarias no México, em 2004, assim como a Neobus 

em 2007.  

Marcopolo no Mundo 

País 

Part. no 

controle Parceiro Ano 

África do Sul 100% - 2001 

Argentina 33% Grupo Metalpar 2008 

Argentina - Rio Quatro 100% - 1997 

China 100% - 2008 

Colômbia 50% Grupo Superbus 2001 

Egito 49% GB Auto S.A.E. 2008 

Índia 49% Grupo Tata Motors 2006 

México 74% Mercedes Benz 2000 

Portugal 100% - 1991 

Rússia 50% Ruspromauto 2006 

Fonte: Empresa    
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A Induscar atua na África do Sul, Angola, Chile, Costa Rica, Equador, Líbano, Nigéria, Peru, República 

Dominicana e Taiti. Essa atuação em variados mercados reduz a dependência do setor caso haja 

desempenhos negativos tanto internamente quanto externamente. Exemplo disso é a unidade argentina da 

Marcopolo, que mesmo com a piora da crise no país depois de 2000, foi compensada com a atuação da 

empresa em outros países. 

Segundo representantes do setor, a característica de adaptação aos diversos tipos de mercados garante 

a boa aceitação das carroçarias no mercado internacional. O México é um dos principais demandantes de 

carroçaria, ao lado de Chile e Argentina, mas as empresas vêm buscando consolidar presença em outros 

mercados, como Oriente Médio e África. 

A produção nacional de carroçaria apresenta ainda dificuldades de inserção no mercado de países 

desenvolvidos, com suas tradicionais montadoras plenamente adaptadas às características regionais em que 

atuam. O comprometimento dos governos destes países no transporte coletivo acarretou em exigências na 

produção dos veículos que inibem, através dos custos, estratégias de inserção das importantes fabricantes 

brasileiras. No entanto, o perfil exportador desta indústria é altamente relevante, com projeções positivas para o 

longo prazo, devido ao expressivo déficit do países em desenvolvimento sobre o transporte coletivo, garantindo 

robustez financeira para as empresas continuarem seus avanços competitivos. 

As exportações, que representavam 19,7% do total da produção em 1997, dez anos mais tarde, sua 

participação alcançou  23,4%, mesmo com o movimento de valorização cambial ocorrido entre os anos de 2004 

e 2007. Segundo o Simefre, o mercado externo absorveu 21,2% em 2008, com sua evolução interrompida pela 

crise econômica mundial iniciada no segundo semestre. 

3.5 Etapas da Fabricação 

a) As matérias-primas são transformadas em peças por corte, conformação e união por soldagem, as quais 

comporão subconjuntos ou serão montadas diretamente na carroceria; 

 

b) O chassi é o conjunto básico para o início da montagem da carroçaria. Via de regra, este chassi é fornecido 

pelo cliente que encomendou a montagem de um ônibus rodoviário, urbano, ou micro, segundo as 

características de sua empresa. De acordo com o modelo do chassi e do tipo de ônibus, é feita a estrutura 

da carroçaria, em peças pré-fabricadas em chapas e tubos de aço galvanizado. As partes da estrutura são 

montadas e soldadas através de gabaritos específicos para cada parte da mesma (base, laterais, teto, 

frente e traseira), uma vez unidas estas partes obtém-se a estrutura básica do veículo; 

 

c) Em seguida, a estrutura soldada é protegida com anti-ferruginoso; 

 

d) Com a estrutura montada, é feito o revestimento do assoalho e chapeamento da carroceria; 

 

e) Com a estrutura já revestida, o veículo recebe a pintura de acordo com as diretrizes de cada empresa; 

 

f)  Após a pintura, o veículo passa para a segunda fase de montagem e acabamento, recebendo os 

acessórios finais para o teste e liberação do produto pronto, pelo controle de qualidade da empresa
2
. 

                                                 
2
 Relatório da Marcopolo. 
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3.6 Sazonalidade  

Embora as diferenças não sejam tão acentuadas como em outros setores, há uma certa tendência de 

concentração da produção de carroçarias no terceiro e quarto trimestres. O efeito da sazonalidade fica mais 

evidente, em especial, na produção do segmento rodoviário.  

Enquanto a produção de carroçarias nesse ramo fica em torno de 22,0% do total produzido no primeiro e 

segundo trimestres do ano, no quarto trimestre este número sobe para cerca de 31,0%, por conta da 

aproximação do fim do ano, que traz consigo, o aumento das viagens. Já para os segmentos de urbanos e 

micro-ônibus, a concentração da produção se dá entre o segundo e terceiro trimestres. 

3.7 Pontos Positivos e Negativos do Setor 

Pontos Positivos Pontos Negativos 

1) As unidades fabris das empresas brasileiras em outros países 

facilitam a atuação no mercado internacional; 

1) Cerca de 20% da produção de carroçarias depende das 

vendas ao exterior, o que a deixa vulnerável em situações de 

grandes oscilações cambiais; 

2) O fato de o Brasil apresentar um elevado déficit em transporte 

público aponta o potencial de crescimento do setor; 

2) O mercado interno é dependente de políticas de transportes 

públicos, com a idade média da frota elevada indicando que o 

tema não é ainda trabalhado de forma adequada; 

3) Facilidade em atender diferentes mercados. 3) A dificuldade de se melhorar a infraestrutura das metrópoles 

com o intuito de ampliar a qualidade do transporte de ônibus é 

alta, deixando o modal mais sensível aos avanços de outros 

meios de transporte, como o metrô. 

4) A capacidade do modal rodoviário de transporte de 

passageiros em atender destinos onde outros não são 

capazes garante uma demanda estável para os fabricantes de 

carroçaria. 

4) O transporte de passageiros para destinos de média distância 

encara uma concorrência crescente da aviação civil no Brasil e 

em outros países em desenvolvimento, mitigando a demanda 

por ônibus rodoviários. 

Fonte: Elaboração Lafis 
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4 CONJUNTURA 

4.1 Ano 2008 

4.1.1 Conjuntura 

Dentro do resultado consolidado de 2008, o Produto Interno Bruto (PIB)
3
, cresceu 5,1% em relação ao 

ano anterior. A indústria obteve expansão de 4,3%, enquanto o setor de serviços teve alta de 4,8%. A 

agropecuária, explicada pelo desempenho de alguns produtos que apresentaram safra relevante no ano, como 

milho, arroz e soja, cresceu 5,8%. A continuidade da expansão da fabricação de veículos refletiu no 

crescimento do setor de bens duráveis.  Os bens de capital foram beneficiados pelas importações mais baratas 

e pelos juros médios menores. Ambos segmentos (bens duráveis e de capital) levaram à alta de 3,2% do PIB 

da indústria de transformação. 

Apesar de positivos, as variações alcançadas em 2008 foram amplamente comprometidas pelas 

consequências da crise internacional, deflagrada no início do segundo semestre. A atividade econômica 

doméstica concentrou os resultados negativos no quarto trimestre, conduzidos pelo desempenho industrial que, 

por sua vez, respondeu à abrupta queda da demanda externa e o encarecimento do crédito oferecido à 

população. Desta forma, o último trimestre apresentou um recuo do PIB industrial de 2,1% sobre o mesmo 

período de 2007, maior retrocesso desde de 1T02, conduzido exclusivamente pela indústria de transformação (-

4,9%/4T07).  

A continuidade da expansão do setor automobilístico refletiu no crescimento do setor de bens duráveis, 

que fechou o ano com alta de 3,7%, 8,7 p.p. abaixo da evolução acumulada até setembro. A categoria de bens 

de capital foi beneficiada pelas importações e pelos juros médios menores, contribuindo para a demanda 

industrial local. A venda de maquinário cresceu 14,4% em 2008, no entanto, comparado à alta de 20% até 

setembro pode-se ter uma idéia do impacto do último trimestre na atividade produtiva brasileira. 

Os PIBs de Serviços e Agropecuária responderam menos intensamente à crise, mantendo variações 

positivas arrefecidas ante o quarto trimestre de 2007, 2,5% e 2,2% respectivamente. 

Em linha com o novo contexto econômico mundial e doméstico que se construiu a partir da segunda 

metade do ano, as variáveis macroeconômicas e de comércio internacional reverteram trajetórias anteriores, 

que eram desdobramentos do aquecido mercado internacional e seus preços, além do cenário doméstico 

também positivo. 

A taxa de câmbio, por sua vez, permaneceu se valorizando na primeira metade de 2008, acarretando em 

queda do Dólar de 17,0% no primeiro semestre ante o mesmo período de 2007, atingindo uma média de R$ 

1,70/US$ – a cotação do início do ano apreciou-se em 10,2% ante seu fechamento de junho. No entanto, a 

degradação das economias desenvolvidas no período seguinte fez com que os investidores revissem suas 

posições pautadas no crescimento econômico mundial, isto é, papéis de commodities até então extremamente 

valorizados e grandes aportes em empresas de países em desenvolvimento. Desta forma, houve uma corrida 

para o Dólar no segundo semestre em detrimento das moedas locais, fazendo com que o Real perdesse 45,5% 

de seu valor entre 1º de julho e 31 de dezembro – a médio do segundo semestre foi de R$ 1,97/US$, uma 

depreciação de 6,3% sobre o mesmo período do ano anterior. 

A taxa média básica de juros, encerrou 2008 a 13,75% a.a., 2,5 p.p. acima daquela de janeiro. Na média 

(12,45 a.a.), a taxa foi 0,4 p.p. acima da observada em 2007. O comportamento da SELIC confirmou a postura 

austera do Banco Central que, considerando que a pressão inflacionária de 2008 era decorrência da demanda 

aquecida (maior consumo da população não atendida plenamente pela indústria) e não do aumento dos custos 

dos insumos (commodities apreciadas no mercado internacional), encareceu o crédito à sociedade. Resultante 

                                                 
3
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muito mais pela deflação dos produtos básicos durante o último trimestre do ano, a inflação arrefeceu seu 

preocupante avanço e fechou o ano dentro da meta, acumulando alta de 5,9%. 

O comércio exterior encerrou 2008 com um saldo comercial de US$ 24,74 bilhões, resultado 38,2% 

inferior ao do ano anterior. O recuo do superávit se deu pelo forte desempenho das importações, que fecharam 

o ano em US$ 173,21 bilhões, 43,6% acima do acumulado de 2007. O mercado interno consumiu grandes 

quantidades de mercadorias importadas, barateadas devido ao Real apreciado durante o ano. Paralelamente, o 

mercado mundial continuou apostando em fortes resultados para 2008 e anos seguintes para o PIB global, 

gerando apreciação significativa da pauta exportadora brasileira que, em volume, é amplamente dependente de 

bens básicos. As exportações do país alcançaram US$ 197,94 bilhões, alta de 23,2% sobre 2007, resultado na 

valorização de suas principais mercadorias. 

Novamente, o viés de baixa detonado pelo último trimestre foi importante para o mercado internacional 

brasileiro, comprometendo o saldo. No entanto, a queda das importações naquele período não foi tão intensa 

quanto das vendas externas, por se pautar na demanda brasileira ainda aquecida. As exportações, por sua vez, 

sofreram com o arrefecimento do consumo internacional, além da forte queda parcela especulativa em seus 

preços, respondendo fortemente à crise internacional. 

Com relação ao mercado de trabalho, a taxa média de desocupação de 2008 foi de 7,9%, 1,4 p.p. 

abaixo da taxa observada no ano anterior. O resultado foi beneficiado especialmente por conta de setores 

ligados ao comércio, indústria (extrativa e de transformação) e construção civil. O mercado de trabalho 

aquecido contribuiu para que o rendimento médio apresentasse alta de 3,7%, enquanto a massa salarial, 

7,7%. Os resultados permaneceram estimulando a demanda interna. 

4.1.2 Mercado Interno 

Pelo lado da demanda de carroçarias, a 

produção de ônibus totalizou 44.079 unidades, 

número 12,8% maior que o resultado acumulado de 

2007 (39.087 unidades). Na mesma base de 

comparação, as vendas externas obtiveram 

crescimento de 1,3%, com destaque para o 

segmento de ônibus urbano (+17,9%).  

Já os licenciamentos totais apresentaram alta 

de 18,8% no ano, segundo dados da ANFAVEA 

(Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos 

Automotores). As vendas internas tiveram alta de 

18,9%, estimulando a produção do setor, lembrando 

que em 2008 ocorreram eleições municipais, que 

servem de estímulo à renovações de frotas do transporte público. 

O mercado aquecido de ônibus acabou impactando positivamente nos números do segmento de 

carroçarias. De acordo com a Fabus, a produção total de carroçarias de suas associadas cresceu 11,7%. O 

item de maior peso (56,9%), o urbano, apresentou aumento de 14,9%. Destaque também para o tipo rodoviário, 

que obteve expansão de 5%. De acordo com o Simefre, os dados consolidados de produção de carroçarias no 

Brasil fecharam em 31.607 unidades, representando um avanço de 10,5% sobre 2007. 

O governo lançou no segundo semestre de 2007 o programa “Caminho da Escola”, que visava renovar, 

ampliar e padronizar a frota de veículos de transporte escolar para estudantes da educação básica de escolas 

públicas da zona rural. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) disponibilizou uma 

Produção Acumulada do Ano 

Segmentos 2007 2008 Part. Var. 08/07 

Urbanos     15.611      17.939  56,9% 14,9% 

Rodoviários       7.287        7.649  24,3% 5,0% 

Micros       3.770        3.911  12,4% 3,7% 

Mini          395           392  12,% -0,8% 

Intermunicipal       1.176        1.640  5,2% 39,5% 

Total Fabus*     28.239      31.531  100,0% 11,7% 

Outros 377 76 - - 

Total Simefre 28.616 31.607 - 10,5% 

* A Fabus contempla 98% do mercado com seus associados. 

Fonte: Fabus e Simefre 
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linha de crédito de R$ 300 milhões para Estados, municípios e o Distrito Federal financiarem a compra de 2,5 

mil veículos zero-quilômetro e embarcações. Os recursos deverão ser aplicados até 2009. A expectativa era de 

que o programa atenda 4,5 mil municípios.  

Foi lançado também o Programa de Financiamento à Aquisição de Veículos de Transporte Escolar (Pró-

Escolar) voltado para empresas do setor privado e pessoas físicas que realizam atividades de transporte 

escolar rural e urbano das redes públicas estaduais e municipais. O programa obteve uma linha de crédito de 

R$ 300 milhões. 

Ambos programas começaram a ter impacto na demanda das fabricantes de carroçarias no primeiro 

semestre de 2008, o que motivou investimentos extras das empresas, além daqueles destinados por conta do 

aquecimento do mercado, como na Marcopolo e na Comil. A produção do segmento micro-ônibus, beneficiado 

com os programas, obteve alta de 3,7% no ano.  

4.1.3 Comércio Exterior 

De acordo com o levantamento feito pela Fabus junto às suas associadas, o volume físico das 

exportações obteve crescimento de apenas 1,3% nos doze meses do ano. A queda do segmento de maior 

peso, o rodoviário (-7,3%), foi definitiva para o comprometimento das vendas externas, reforçada pela menor 

encomenda de micro-ônibus (-13,4%). Como contrapartida, os segmentos de modelos urbanos e 

intermunicipais apresentaram melhores resultados externos sobre 2007, 16,2% e 121,1%, respectivamente. No 

entanto, o Simefre, que consolida os dados de exportação de carroçarias no Brasil, indicou estabilidade nos 

resultados externos 

A valorização cambial continuou fazendo com que as empresas com filiais no exterior se protegessem de 

alguma forma. A Marcopolo, por exemplo, começou a colocar em prática no início do ano uma nova política em 

relação às controladas no exterior. A estratégia da fabricante previa a diminuição das exportações dos kits para 

a montagem nas unidades localizadas fora do Brasil, que passariam a buscar em seus mercados locais peças e 

partes para compor os veículos. Até aquele momento, nenhuma das empresas da companhia gaúcha no 

exterior tinha sequer a permissão de fazer cotação de peças no mercado local e eram obrigadas a importar tudo 

da matriz. Após isso, as importações eram realizadas apenas quando se justificarem financeiramente
4
. 

Paralelamente, o mercado interno aquecido somou-se à realidade cambial desfavorável que perdurou até 

setembro. Segundo a Marcopolo, a disputa concorrencial no mercado doméstico exigiu não apenas maior foco 

ao seu atendimento, como também a adoção de estratégias de descontos à clientes. Assim, o mercado 

internacional esteve comprometido em meio ao aquecimento econômico doméstico, havendo compensação nos 

resultados empresariais.  

Tendo em vista os desafios deflagrados pela crise mundial, a estratégia internacional do setor de 

carroçarias apresentou mudanças no sentido de valorizar outros mercados, como o africano, em detrimento de 

outros mais consolidados, por exemplo o russo. O advento da Copa do Mundo em 2010 contribuiu para 

investimentos no transporte urbano especialmente na África do Sul, fazendo com que, no caso da Marcopolo, 

houvesse investimentos em suas coligadas, com o intuito de conquistar licitações para novos equipamentos. 

Diversos esforços por parte do país em ampliar seu serviço de transporte urbano se concentram no projeto 

chamado Bus Rapid Transit, ou BRT, também voltado à melhoria da infraestrutura de transporte para o evento 

de 2010, atraindo montadoras de ônibus estrangeiras. Em nota, a Busscar, indicou a relevância crescente do 

mercado sul-africano nos resultados de 2008, seguindo os estímulos decorrentes do evento futibolístico. 

                                                 
4
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Por outro lado, o mercado da Rússia sofreu um revés de queda expressivo de sua economia em 

decorrência da crise, comprometendo linhas de financiamento de veículos para sua demanda interna. Desta 

forma, importantes empresas do setor de ônibus, inclusive a Marcopolo – décima no mercado – procuraram 

conter investimentos em suas plantas e até, no caso da fabricante brasileira, paralisar suas linhas de 

montagem. O estado de apreensão instalou-se a partir de setembro e prosseguiu até o final do ano. 

Os países da América Latina mantiveram-se relevantes nas atividades do setor, com destaque para o 

México, que, segundo a Marcopolo, consolidou a relevância da produção brasileira naquele mercado. 

Referente à Busscar, o mercado chileno foi importante para seu desenvolvimento externo, além de sua 

crescente participação da América Central em seus resultados. 

4.1.4 Desempenho das Empresas 

  Receita Líquida Custo Produtos Vendidos Lucro Bruto Margem Bruta 

Em mil R$ 2007 2008  2007 2008  2007 2008  2007 2008 

Marcopolo 2.129.164 2.532.163 18,9% 1.766.616 2.058.094 16,5% 362.548 474.069 30,8% 17,0% 18,7% 

Fonte: CVM NOVA AVE/carroçaria/marcopolo 

 

Os resultados da Marcopolo (incluindo a Ciferal) apontaram crescimento de 18,9% em sua receita líquida, 

no ano. O lucro bruto consolidado de 2008 totalizou R$ 474,07 milhões, ou 18,7% da receita líquida, ante R$ 

362,55 milhões, ou 17,0% da receita líquida, em 2007. O resultado operacional, de R$ 186,78 milhões 

representou 7,4% da receita líquida, versus R$ 201,75 milhões, ou 9,5% em 2007. O resultado foi prejudicado 

pela perda de faturamento e pelas despesas adicionais com ineficiências, queda na produção e na 

produtividade e aumento de diversas despesas, tudo derivado da operacionalização do Projeto NUCLEUS/SAP. 

O Projeto NUCLEUS/SAP foi concebido e baseado na plataforma do software SAP, um sistema de 

informações integrado, que gera dados gerenciais, permitindo o acompanhamento das operações de diversas 

unidades produtivas, fornecendo uma visão integrada dos negócios. O novo sistema foi liberado na Marcopolo 

para uso a partir de janeiro de 2008. Apesar dos cuidados e precauções adotadas na fase preliminar, a 

companhia se ressentiu com a mudança porque o sistema estava apresentando problemas muito além do 

imaginado. 

Outro fator seria efetivamente a inibição do mercado doméstico e internacional no segundo semestre, 

como resposta, a Marcopolo reforçou a rentabilidade de suas vendas através do reajuste dos preços. A medida 

comprometeu seu market share ao final de 2008, realinhando a atividade da empresa segundo suas premissas. 

Como resultado, a receita foi defendida em meio à crise, gerando um potencial ainda maior de lucros com a 

retomada do dinamismo do mercado devido o novo patamar de preços aplicado pela empresa.   

No entanto, o comportamento das ações da Marcopolo refletiu a dificuldade que os setores sensíveis ao 

mercado de crédito enfrentaram para manterem a atratividade na Bolsa de Valores em meio à crise. Durante o 

ano, quando o índice Bovespa registrou queda de 41,2%, as ações mais negociadas da companhia (POMO4) 

obtiveram perdas maiores, de 52,5%. 
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4.1.5 Custos 

No início do ano, ocorreram intensas 

negociações sobre o preço do minério de 

ferro entre as grandes produtoras e as 

indústrias siderurgias. Os reajustes 

variaram entre 65% (no caso da Vale), até 

cerca de 96% (como foi o caso da BHP 

Billiton), baseados principalmente na 

intensa e contínua demanda chinesa pelo 

insumo. Com isso, o preço captado pelo 

índice do atacado (IPA) de ferro, aço e 

derivados apresentou uma variação 

acumulada ao longo de 2008 de 30,1%, 

sendo que em todo 2007, o índice havia 

ficado em +3,3%. A deflagração da crise 

mundial repercutiu nos preços de ferro, aço 

e seus derivados a partir de agosto, 

indicando, porém, certa resistência à queda 

devido aos contratos firmados previamente 

com fornecedores. 

Com o IPA em expansão, o índice de custos do setor de carroçaria calculado pela Simefre apresentou 

elevação média de 9,4% no período. A valorização cambial (de 6,1% na comparação entre as médias de 2008 e 

2007) acabou fazendo com que os custos gerais do setor de carroçarias amenizassem as pressões de alta do 

índice de preços do setor. 

4.2 Ano 2009 

4.2.1 Conjuntura 

No primeiro trimestre de 2009, em relação ao mesmo período de 2008, segundo o IBGE, houve uma 

queda de 1,8% em termos reais do Produto Interno Bruto (PIB), essa retração se mantém quando o período é 

comparado com o trimestre imediatamente anterior com dados dessazonalisados (-0,8%). Confirmou-se a 

segunda redução do PIB consecutiva, assim caracterizando uma recessão, esse desempenho ocorreu 

principalmente devido a queda de 3,1% do PIB Industrial. No mesmo período, o PIB da Agropecuária também 

apresentou redução (-0,5%) enquanto apenas o de serviços cresceu, apresentando uma pequena evolução de 

0,8%. 

O contexto econômico brasileiro foi amplamente comprometido pela crise, que atingiu especialmente a 

atividade industrial. Segundo o IBGE, a produção acumulada até maio da indústria de bens de capital recuou 

21,9% ante o mesmo período de 2008. A retração do nível de investimento em modernização e ampliação da 

capacidade produtiva ocorreu à medida que a demanda internacional e doméstica exigiu menor utilização da 

capacidade instalada, fazendo com que a formação bruta de capital fixo (FBKF) consolidada do primeiro 

trimestre do ano foi de 16,6% sobre o PIB, 1,9 p.p. abaixo do trimestre imediatamente anterior e -1,8 p.p. ante 

1T08.  

Com relação à indústria de bens duráveis, os dados até maio indicaram uma retração de 19,7% 

(dessazonalizados) sobre o mesmo período de 2008. A influência da produção automotiva foi fundamental para 

o recuo dos resultados, com o mercado externo influenciando fortemente o ritmo da saída dos automóveis dos 

pátios das montadoras, além do desaquecimento do mercado interno. 

Obs. Dados até dez/08 
Fonte: Simefre, FGV e Banco Central      ave/carroçarias/índice de custo 
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Ambos desempenhos indicados foram amplamente comprometidos pelo dinamismo do crédito, com as 

linhas de financiamento industriais e captações estrangeiras encarecidas, para o caso dos bens de capital, 

assim como o crédito ao consumidor, influenciando a indústria de duráveis. Em decorrência da crise, a 

participação dos bancos públicos foi de 82% do total de crédito no período de set/08-mar/09, onde 34% deste 

total foi liberado apenas pelo BNDES, direcionado à aquisição de bens de capital e financiamento às 

exportações.  

Compreendendo sua importância nas ações em resposta à crise, o BNDES tomou medidas de estímulo 

ao crédito desde o início do ano, com barateamento ao crédito para micro, pequenas e médias empresas,  o 

PROCER-BNDES (Programa de Crédito Especial Rural), o PASS-BNDES (Programa de Apoio aos Setor 

Sucroalcooleiro), o PEF-BNDES (Programa Emergencial de Financiamento aos Estados e Distrito Federal), o 

BNDES PROCAP-PRODUÇÂO (Programa de Capitalização de Cooperativas de Produção). Tais medidas 

pretendem viabilizar a produção tendo em vista um mercado consumidor interno ainda capaz de sustentar a 

demanda. 

No caso das pessoas físicas, os dados do Banco Central demonstraram que as instituições financeiras 

iniciaram elevações importantes do spread desde o início do segundo semestre de 2008, culminando em um 

início de 2009 com o crédito encarecido para a população, em janeiro a taxa média aplicada à pessoa física foi 

de 43,5%, ou seja, 6,9 p.p. acima do mesmo mês de 2008. Houve esforço por parte do Governo Federal em 

estimular a concorrência bancária através da reorientação dos bancos de varejo públicos em baixarem seus 

spreads, o que contribuiu para que as taxas médias aplicadas fossem reduzidas até maio, fechando em 37,4% 

(+3,9 p.p./mai08).  

Sob o ponto de vista do crédito, o primeiro semestre de 2009 indicou melhorias contínuas em seu 

desempenho, tanto no âmbito industrial como no de consumo final, no entanto, a forte retração presenciada ao 

término do ano passado restringiu as melhorias vistas ao caráter de recuperação do sistema de crédito 

nacional. 

Com relação à taxa de câmbio, após a importante desvalorização do Real ao longo do segundo 

semestre de 2008 houve reversão do movimento em favor da moeda nacional. A taxa média de dez/08 foi de 

2,39/US$, com janeiro já indicando recuo da cotação média em 3,6%. As cotações mantiveram-se estáveis no 

decorrer do primeiro trimestre, R$ 2,31/US$, já demonstrando que apesar da apreensão internacional sobre os 

desdobramentos da crise, o processo de desvalorização do Real havia atingido seu limite. O trimestre seguinte 

consolidou a expectativa de retomada da atividade econômica mundial, especialmente impulsionada pelo bloco 

das economias em desenvolvimento, fazendo com que o Brasil e sua expressiva relevância no mercado de 

commodities encarasse o retorno da apreciação de sua moeda. A taxa média do mês de março sofreu uma 

retomada do valor do Real de 15,4% ao término de junho, que alcançou uma cotação de R$1,96/US$. Em 

suma, apesar da comparação com o primeiro semestre de 2008 indicar depreciação da moeda nacional frente o 

Dólar (29,3%), as cotações médias de janeiro até junho de 2009 apresentaram uma valorização de 15,2%. 

Em linha com ações de estímulo econômico, o Banco Central iniciou em sua reunião de janeiro sua 

política de queda dos juros base da economia. A primeira reunião do ano cortou 1 p.p. da SELIC, situando-se 

em 12,75% a.a., as três ações seguintes reduziram outros 3,5 p.p., gerando uma taxa a partir de junho de 

9,25% a.a.. Apesar da lenta resposta dos juros bancários ao consumidor final, a taxa base alcançou o menor 

patamar de sua história, aproximando-se dos valores aplicados pelos demais países do bloco dos BRIC. 

O artifício dos juros pôde ser utilizado pelo Banco Central como medida anticíclica devido ao controle 

inflacionário que 2009 apresentou, assim como um comportamento dos preços dentro da meta para o ano 

seguinte. A inflação acumulada até junho foi de 2,57% (IPCA), 1,05 p.p. abaixo da variação do primeiro 

semestre de 2008. O barateamento dos produtos básicos no mercado internacional mais que compensaram a 

parcela importada do consumo brasileiro encarecida pelo comportamento cambial do período. 
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O cenário internacional e a dinâmica do câmbio durante o primeiro semestre acarretou em uma realidade 

para o comércio exterior brasileiro instável e ainda pouco clara para o futuro próximo. Sob o ponto de vista das 

importações, o Real depreciado unido à menor demanda industrial comprometeram as encomendas 

especialmente de bens intermediários e de capital. O valor desembarcado no país recuou 29,5% sobre o 

primeiro semestre de 2008, totalizando US$ 55,97 bilhões, houve também a substituição por parte da indústria 

por fornecedores nacionais, visto que o câmbio depreciado encareceu a produção estrangeira. A recente 

retomada de valor do Real sobre o Dólar já contribuiu para recuperação das importações, em resposta também 

da melhora da atividade industrial doméstica.  

As exportações, por sua vez,  vivenciaram a menor demanda por bens manufaturados devido à 

interrupção dos investimentos produtivos ao redor do mundo em decorrência da crise, houve também o recuo 

dos preços das commodities a partir do segundo semestre do ano passado, desvalorizando grande fração da 

pauta exportadora brasileira. No entanto, houve maior procura por parte da China para a compra de bens 

básicos ofertados pelo Brasil, afim de serem repostos seus estoques à custo baixo. Desta forma, as 

exportações brasileiras apresentaram um recuo monetário de 22,8% na comparação entre os primeiros 

semestres de 2008 e 2009, comportamento considerado satisfatório tendo em vista o contexto mundial nos 

últimos meses. O viés negativo consiste na crescente representatividade dos bens básicos na pauta total, com 

os manufaturados, de maior valor agregado, perdendo espaço para o atendimento estrangeiro, especialmente 

asiático. 

A base de sustentação do desenvolvimento econômico brasileiro em 2009 esteve mais concentrada no 

consumo da população, sendo fundamental para o escoamento dos elevados estoques industriais que 

responderam à abruta interrupção da demanda internacional. Através de medidas pontuais, como redução do 

IPI para veículos e a linha branca, além da contínua recuperação do mercado creditício, o consumo no varejo 

apresentou apenas desaceleração de seu ritmo de crescimento. De acordo com o IBGE, o comércio varejista 

acumulou alta de 4,4% (dessazonalizado) de seu volume vendido até maio, enquanto que a receita evoluía 

10,3% no período. 

O dinamismo do setor de comércio favoreceu em grande escala o controle dos níveis gerais de emprego 

e renda no período, visto que as demissões no âmbito industrial foram elevadas. Segundo o IBGE, o 

desemprego médio até maio foi de 8,68%, 0,34 p.p. acima do mesmo período de 2008 e em trajetória 

descendente a partir de abril. O rendimento médio real até abril apresentou alta de 3,8% ante o mesmo período 

de 2008, enquanto que a massa salarial evoluíra 5,5%.  

Desta forma, os indicadores macroeconômicos refletiram as dificuldades enfrentadas pela economia 

brasileira no primeiro período de 2009, consolidando também a melhoria moderada do contexto econômico com 

o passar dos meses. A retomada mais enfática da indústria, principal afetada pela crise, ainda está por vir, que 

será em resposta de estímulos ao consumo interno, tendo em vista a limitada intervenção no combalido 

comércio internacional. 
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4.2.2 Mercado Interno 

 De acordo com a demanda por carroçarias, 

os dados consolidados anunciados pela ANFAVEA 

indicaram uma produção total de 16.341 ônibus ao 

longo do semestre, o que representou queda de 

30% em relação ao mesmo período de 2008. A 

abertura entre ônibus urbano e rodoviário disponível 

pela associação, houve recuo em ambos produtos, 

de 27,5% para o primeiro (ou 14.461 unidades) e 

45% para o segundo (ou 1.880 unidades).  

Tal resultado foi alimentado pelo 

desempenho negativo do mercado interno e, 

especialmente, internacional. No acumulado até junho o número de licenciamentos de ônibus nacionais caiu 

14,7% ante o mesmo período de 2008, totalizando 10.068 unidades. As exportações, por sua vez, registraram 

queda de 39,9% através venda de 4.480 veículos. 

Em linha com o declínio do segmento de ônibus, a produção de carroçarias recuou 26,5% no acumulado 

até maio segundo a Fabus, totalizando 9.213 unidades, até este período os dados da ANFAVEA indicavam 

queda de 30,5% da produção de ônibus ante o mesmo período de 2008 (13.177 unidades). Com a maior 

representatividade na produção total de carroçarias (59,6%) o segmento para ônibus urbano apresentou uma 

variação negativa de 25,9%, ou 5.494 unidades, em linha com a produção deste veículo, que acumulara até 

maio uma queda de 28,7%. O único destaque positivo ficou para as carroçarias de mini-ônibus, que dobrou sua 

produção no acumulado até maio, devido a maior aceitação do mercado pelo produto. 

O mercado interno de carroçarias foi comprometido durante o ano devido aos desdobramentos que a 

crise mundial incutiu sobre o mercado de crédito para a aquisição de ônibus e outros bens de capital. A 

escassez e encarecimento das linhas de financiamento de capital privado demandou, por parte dos bancos 

públicos, ações facilitadoras. Mais claramente, o BNDES melhorou as condições de apoio para aquisição de 

bens de capital da linha FINAME a partir de fevereiro, que passou a financiar até 100% da compra, ante o limite 

anterior de 80%. As taxas cobradas são a TJLP, que adicionalmente foi reduzida em julho pelo Banco Central 

de 6,25% a.a. para 6% a.a., mais 0,9% a.a., com os 20% do valor total agora financiáveis aos custo de 12,25% 

a.a.. 

O banco passou a financiar em até 100% o leasing de bens de capital novos e usados, com taxas de 

14,25% a.a. e 11,75% a.a., respectivamente. Antes, a participação máxima do BNDES nesta categoria “crédito 

para bens novos” era de 60%, sem atender os usados, que passou a estar disponível para ônibus e caminhões. 

Em todos os casos, além do custo financeiro do BNDES, incide o spread cobrado pelo agente financeiro. Como 

resultado, o montante acumulado de 12 meses da linha FINAME somou R$ 22 bilhões até março
5
, alcançado 

uma variação positiva de 21,7% no período, sendo que metade dos recursos foram utilizados pelo setor de 

transporte rodoviário. 

O Governo Federal deu continuidade ao programa “Caminho da Escola”, com as empresas Marcopolo, 

Caio, Iveco e Volkswagen arrematando os seis lotes para a fabricação de 6.600 ônibus escolares em maio de 

2009. Marcopolo e Caio conseguiram dois lotes cada, sendo responsável por 2.200 unidades cada, Iveco e 

Volkswagen conquistaram os demais, alçando 1.100 unidades cada. O total em receita é de aproximadamente 

R$ 1 bilhão e o BNDES disponibilizou às prefeituras interessadas no programa uma linha de crédito de R$ 600 

milhões para financiamento. O custo consiste na TJLP mais 1% de remuneração básica do banco, acrescida de 

                                                 
5
  Boletim do BNDES, 29 de abril de 2009. 

Produção Acumulada até Maio 

Segmentos 2008 2009 Part. Var. 09/08 

Urbanos 7.411 5.494 59,6% -25,9% 

Rodoviários 2.918 1.801 19,5% -38,3% 

Micros 1.418 1.023 11,1% -27,9% 

Mini 120 241 2,6% 100,8% 

Intermunicipal 663 654 7,1% -1,4% 

Total Fabus* 12.530 9.213 - -26,5% 

* A Fabus contempla 98% do mercado com seus associados. 

Fonte: Fabus  
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até 3% de remuneração da instituição financeira credenciada e sem taxa de intermediação financeira. O prazo 

total é de até 72 meses, incluída carência de até seis meses, com amortizações mensais. 

O caráter anticíclico do programa foi encarado positivamente pelo setor de carroçarias, que identifica em 

medidas sociais a possibilidade de superar os desafios enfrentados pela demanda tradicional em 2009. No 

entanto, o mês de maio ainda apresentou a aprovação da nova resolução a respeito da fabricação de veículos 

de transporte coletivo no país. Após seis anos de discussões entre indústria automobilística e Governo Federal, 

as novas regras fixaram padrões de segurança, como dimensionamento dos corredores, janelas de segurança, 

saídas de emergência e forma de fixação, tamanho e distância entre os bancos. As novas medidas impostas 

pelo DENATRAN (Departamento Nacional de Trânsito) também abrange a altura máxima encarada no 

embarque do passageiro, medidas que, no conjunto, deverão impactar os custos do produto vendido. Com 

prazo de quatro anos para ser totalmente aplicada, a nova resolução pretende enquadrar o transporte público 

brasileiro aos padrões dos países desenvolvidos. A possível elevação dos preços das carroçarias às 

montadoras com a medida deverá apresentar um caráter secundário, devido ao prolongado prazo de 

adaptação. 

4.2.3 Comércio Exterior 

De acordo com os dados disponibilizados pela 

Fabus acumulados até maio, o cenário externo para o 

mercado de carroçarias foi expressivamente inferior 

àquele observado no mesmo período de 2008 que, 

além de somar os desafios sobre as vendas externas 

via demanda reprimida, ainda encarou a forte base 

comparativa do primeiro semestre do ano anterior. 

A associação indicou que suas empresas 

membro totalizaram a venda de 1.770 unidades ao 

exterior, 35,5% a menos do que o acumulado até maio 

do ano passado, ou um déficit de 975 carroçarias. 

Houve durante os cinco primeiros meses do ano 

um aumento da concentração de vendas entre as 

duas maios exportadoras de carroçarias, Marcopolo e 

Busscar, representando 60,2% deste mercado (5,8 

p.p. acima do acumulado jan-mai/08). Respectivamente, essas empresas ganharam 1,9 p.p. e 3,9 p.p. ante o 

mesmo período de 2008. A maior perda de market share exportador ficou com a Induscar, recuando 9,8 p.p. no 

decorrer do ano. 

Iniciado no ano anterior, as empresas exportadoras de carroçarias estão com suas atenções 

especialmente voltadas para a janela de oportunidade vinda da África do Sul, fruto da aceleração dos 

investimentos em transporte com proximidade da Copa do Mundo de 2010. O mercado indiano manteve-se em 

destaque no início do ano, assim como o mexicano. No entanto, o mercado russo permanece comprometido 

devido ao fraco desempenho de sua economia. Apesar de haver oportunidades em novos mercados, o 

comprometimento do crédito ao redor do mundo foi o principal elemento negativo para as vendas de 

carroçarias. 

 

 

Participação das Empresas nas Exportações - 

janeiro-maio de 2009 (1.770 unid)

Marcopolo

35,0%

Busscar

25,2%
Ciferal

0,6%

Mascarello

5,3%

Comil

17,9%

Induscar

8,2%

Irizar

7,5%
Neobus

0,3%

Fonte: Fabus 
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4.2.4 Desempenho das Empresas 

 Receita Líquida Custo Produtos Vendidos Lucro Bruto Margem Bruta 

Em mil R$ 1T08 1T09  1T08 1T09  1T08 1T09  1T08 1T09 

Marcopolo 453.161 474.096 4,6% 373.422 371.150 -0,6% 79.739 102.946 29,1% 17,6% 21,7% 

Fonte: CVM 

Na comparação do primeiro trimestre com o mesmo período de 2008 a Marcopolo indicou resultados 

financeiros positivos mesmo com menor atividade de suas linhas de montagem. O acréscimo da receita líquida 

em 4,6% ocorreu em meio à queda de 0,6% do custos que, além do argumento de maior eficiência no processo 

produtivo anunciado pela empresa, foi influenciado pelo barateamento dos insumos, decorrente da queda do 

petróleo e derivados além dos produtos siderúrgicos. Por outro lado, a política de elevação dos preços das 

carroçarias implantada em meados de 2008 favoreceram as receitas, consolidando as evoluções de lucro 

(+29,1%) e margem (+4,1 p.p.) na comparação entre os trimestres. 

O contexto operacional da empresa identificou uma participação de 68,6% do mercado interno em suas 

vendas totais que, por sua vez, encarou um recuo de 398 unidades, totalizando 2.204 (-15,4%). A principal 

queda nas vendas ficou para o setor externo, que encerrou o primeiro trimestre um total de 546 unidades, o que 

representou recuo de 72,1% ante as 1.955 unidades negociadas em 1T08. 

Ao longo do primeiro trimestre os fracos resultados do setor de carroçaria, que acompanhou o 

desaquecimento econômico internacional e doméstico, comprometeu o desenvolvimento de valor da Marcopolo 

no mercado acionário brasileiro. Enquanto o índice IBovespa apresentou uma rentabilidade positiva de 1,7%, as 

ações mais negociadas da empresa (POMO4) permaneceram no patamar do início do ano, valorizando apenas 

0,3%. 

4.2.5 Custos 

Devido a problemas de 

defasagem de dados sobre os 

custos oferecidos pelo Simefre e 

a descontinuidade por parte da 

FGV do índice anteriormente 

utilizado (IPA OG – Aço, Ferro e 

Derivados), foram utilizados 

novos parâmetros para se 

estimar o comportamento dos 

custos de produção. 

A variação estimada para 

o comportamento do índice de 

custo do Simefre é negativa em 

2% no acumulado até maio, fruto 

dos resultados anunciados pelos 

demais índices do atacado. 

Devido à recuperação dos preços 

do petróleo no mercado 

internacional – o barril do tipo 

Brent apresentou um valor médio em maio de US$ 57,55, 31,9% acima da média de janeiro – o índice de preço 

para os artigos de borracha e materiais plásticos apresentaram alta de 0,4%, respeitando os limites que a 

demanda enfraquecida imprime sobre os repasses. O valor de produtos metalúrgicos básicos também 

Indices de Custo de Produção de Carroçarias
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Obs: Dados até maio de 2009. 
Obs2: O índice de custo de carroçaria refere-se à série oferecida pelo Simefre até 
dez/08, os dados de 2009 são fruto da projeção Lafis. 

Fonte: FGV, Simefre, elaboração Lafis. 
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sofreram com a retração da procura, que embutiu maior poder de barganha por parte dos consumidores 

industriais e preços mais baixos, com o índice recuando 10,5% até maio. Considerando-se a relevância de 

tecidos para a produção de carroçarias, o acompanhamento do IPA de produtos têxteis demonstrou um 

pequeno recuo, da ordem de 0,4% até maio, devido ao ambiente concorrencial desafiador que este setor 

enfrenta nos anos frente à produção importada. 
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5 FUSÕES E AQUISIÇÕES 

 

Empresa Alvo Período Valor Descrição 

Omnibus Integrales S.A. 1999 US$ 10 mi 
Para abrir espaço no mercado mexicano, a Busscar decidiu comprar a 

OISA, em setembro de 1999. 

Mascarello 2000 n.d. 

O grupo Mascarello sofreu uma divisão societária que fez com que um 

ramo da família ficasse com a Comil Carrocerias e Ônibus. O outro ramo 

retornou recentemente a esse setor, com a Mascarello Carrocerias de 

Ônibus. 

Ciferal 2001 R$ 3,6 mi 
Em março de 2001, a Marcopolo que já detinha 50% do capital da 

empresa Ciferal, adquiriu o restante do capital da empresa. 

Caio 2001 n.d. 

A encarroçadora Caio, que entrou em falência no final de 2000, foi 

arrendada por José Ruas Vaz (na época, dono de 30% das viações de 

ônibus de São Paulo), dando origem a Caio/Induscar. 

San Marino Neobus 2007 n.d. 

A Marcopolo anunciou em março de 2007, a aquisição de 39,59% da 

Neobus. O valor não foi divulgado. Em 2006, a Neobus fabricou cerca de 

2,6 mil carroçarias (10% do mercado). Ambas se localizam no município de 

Caxias do Sul (RS), permitindo partilharem do parque fabril na cidade, que 

é tradicional fornecedora de insumos do ramo. A Neobus seguirá como 

empresa independente, apesar de buscarem sinergias. 

Loma Hermosa 2007 n.d. 

A Marcopolo anunciou, em meados de dez/07, que comprará as ações da 

Loma Hermosa, holding controlada pelo grupo Metalpar Chile e detentora 

de 98% do capital da Metalpar Argentina. Nesse acordo, a Marcopolo 

passa a ter uma participação de aproximadamente 33% de capital da Loma 

Hermosa e 1% do capital da Metalpar Argentina. Com a aquisição, a 

Marcopolo passa a produzir carroçarias de ônibus urbano na Argentina, 

segmento de mercado no qual a empresa não atuava no país. Até então, o 

fabricante brasileiro só exportava para a região carroçarias de veículos 

rodoviários. O valor do negócio não foi divulgado. 

Caio 2009 R$ 49 mi 

Após cerca de oito anos do arrendamento da massa falida da empresa, o 

Grupo Ruas Vaz arrematou a marca e prédio da Caio, por meio do 

pagamento de 30% do valor à vista mais 60 vezes mensais corrigidas. 

Fonte: Empresas e ImprensaABELA ATUALIZADA NO PRÓPRIO TEXTO 
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6 PERSPECTIVAS 

6.1 Ano de 2009 

Para 2009, a Lafis estima que o crescimento econômico ficará em cerca de 0,9% ante 2008, explicado, 

principalmente, pela sustentação gerada pelo comércio do desempenho do PIB, tendo em vista os valores 

negativos esperados para a indústria. O Brasil registraria taxa de crescimento econômico positivo, um 

expressivo resultado ante a previsão de retração econômica mundial (-2,9%), de acordo com a perspectiva do 

Banco Mundial. 

A escassez de crédito interno, decorrente do colapso financeiro ante a crise mundial, comprometeu 

durante grande parte do primeiro semestre o desempenho das vendas de bens de capital de forma geral. A 

indústria de ônibus sofre especialmente pelo comprometimento do crédito à medida que as viações 

demandantes mantém suas atividades, protelando apenas seu plano de renovação de frota. Desta forma, o ano 

de 2009 deverá apresentar uma recuperação na venda de ônibus apenas moderada ante a queda das vendas 

vista no primeiro semestre, não construindo ao término do período quantidade negociada acima da vista no ano 

anterior. 

Medidas de apoio ao crédito decorrentes de bancos públicos, com destaque o BNDES, unidas à planos 

federais como o “Caminho para a Escola” serão fundamentais para uma resposta mais intensa por parte da 

demanda por carroçarias, todavia, os plenos efeitos sobre os resultados do setor serão melhor compreendidos 

em 2010, visto o pequeno período restante de absorção destas medidas dentro do calendário atual. 

Assim, a Lafis considera uma queda de 9,4% nas vendas aparentes internas (em torno de 22 mil 

unidades). O recuo será resposta da queda intensa da demanda por ônibus, com o setor não podendo lançar 

mão do efeito sazonal positivo do calendário eleitoral, assim como os maus resultados do primeiro trimestre 

comprometendo o resultado total. 

Quanto às exportações, o ano de 2009 deverá encerrar-se sem recuperação econômica significativa de 

importantes clientes da produção brasileira de carroçarias. México, Argentina e, especialmente, Rússia serão 

responsáveis pelo menor volume de produtos vendidos. Por outro lado, novas oportunidades para o setor 

deverão se concentrar no mercado sul-africano, com o continente inteiro ganhando representatividade, 

possibilitando contratos vantajosos no segundo semestre do ano mas que, em termos agregados, não serão 

suficientes para que ocorra avanço das vendas totais sobre 2008. A Lafis acredita no retrocesso de 39% da 

quantidade exportada, somando 4.800 unidades, com alterações nos pesos dos continentes sobre as vendas, 

com a África avançando à medida que América Latina e Europa perdem destaque.  

Com isso, a produção nacional de carroçarias irá apresentar queda de aproximadamente 17%, 

procurando compensar a criação de estoque decorrente da abrupta reversão do cenário e as menores vendas 

para o mercado internacional. 

Já os custos de produção deverão sofrer pressão de queda na média do ano, tendo em vista os 

menores preços dos insumos. As dificuldades enfrentadas pelo setor de carroçarias deverão desencadear em 

negociações mais rígidas para a compra da gama de materiais necessária à sua produção, gerando queda 

agregada dos custos. Tal ambiente terá o aval de toda a cadeia, compreendendo os desafios enfrentados pelos 

produtores de bens de capital, que necessitam negociar melhores formas de pagamentos (prazos e carências) 

a fim de concretizarem suas vendas. 

O faturamento deverá interromper sua trajetória ascendente vista desde 2004, refletindo as dificuldades 

externas e domésticas do setor em decorrência da crise. Com relação a 2008, o valor total alcançado pelo 

exercício do setor deverá indicar um recuo de 10%, somando R$ 7,1 bilhões, com as perdas concentradas na 

primeira etapa de 2009. 
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6.1.1 Riscos de Cenário 

O cenário esperado para o setor de carroçarias resume a compreensão de que não será possível uma 

retomada no segundo semestre capaz de reverter os resultados negativos alcançados pela segunda etapa de 

2009. No entanto, a análise sobre o ano engloba uma trajetória favorável que será ascendente até o final de 

dezembro, gerando expectativas positivas para o longo prazo. 

O risco desta análise reside em uma baixa recuperação do setor até o final do ano, sendo influenciada 

especialmente por seu braço exportador. Mesmo com maiores demandas vindas da África, o setor de carroçaria 

necessita de resposta positivas de seus mercados tradicionais. Vale considerar que as novas oportunidades 

decorrentes da proximidade da Copa do Mundo de 2010 serão intensamente disputadas pelas fabricantes de 

carroçarias ao redor do mundo, podendo comprometer a rentabilidade de tal negócio. 

No âmbito nacional, os crescentes recursos de crédito anunciados pelo BNDES devem incidir sobre a 

demanda por ônibus, no entanto, a possibilidade de que tais recursos não sejam captados pelos demandantes 

ou que seu desembaraço não seja ágil o suficiente, podem não favorecer o setor de carroçaria em termos de 

produção, que trabalharia apenas com seus estoques. 

Em suma, o risco de que ocorra uma queda mais intensa na atividade de carroçarias, em termos médios 

de 2009, do que a projetada pela Lafis reside basicamente em dois elementos: 1) menor capacidade de 

mercados estrangeiros tradicionais apresentarem recuperação até o término do ano e 2) os estímulos sobre o 

crédito para aquisição de ônibus seja sentido exclusivamente em 2010. 

6.2 Médio e Longo Prazo 

A Lafis estima que o crescimento do PIB para os anos de 2010 e 2011 deva ficar em 4,3% e 4,6% 

respectivamente. Espera-se, assim, crescimento favorável para a economia doméstica, retornando à variações 

acima de 4% vista a partir de 2006, com o resultado de desfavorável de 2009, fruto da crise mundial, 

resumindo-se em seus doze meses. O cenário contará com diminuição na desocupação e crescimento da 

massa salarial. Além disso, é estimada inflação dentro das metas estabelecidas pelo governo. 

Desta forma, para 2010, a Lafis estima que as vendas aparentes internas recuperem parte de seu 

dinamismo perdido no ano anterior, evoluindo cerca de 6,8%, com a reorientação gradual por parte das 

empresas de transporte de passageiros para a maior renovação de suas frotas. O número total de carroçarias 

vendidas ao mercado interno para o ano deverá aproximar-se das 23,5 mil unidades. No entanto, as melhorias 

sobre a captação de crédito para bens de capital estarão em prática, podendo acarretar na melhora gradual do 

mercado interno do carroçarias, fazendo com que haja aceleração das vendas em 2011, da ordem de 11,5%, 

totalizando cerca de 26 mil unidades negociadas. 

Sobre as exportações, a Lafis considera que a indústria de carroçaria está preparada para atender a 

retomada da demanda internacional mesmo com a expectativa de apreciação média do Real para 2010, tendo 

em vista os bons resultados antes de 2009 que já lidavam com um contexto cambial considerado desfavorável. 

A indústria nacional, portanto, deve demonstrar sua eficiência produtiva e a consolidação no atendimento 

internacional, como amadurecido atendimento pós-venda, adaptação às especificidades das demandas 

regionais e relação com cliente favorável. Desta forma, a Lafis acredita que o setor de carroçaria irá vivenciar a 

retomada plena de seu mercado internacional em 2010, apresentando alta de 36,5% de suas vendas, 

totalizando 6,5 mil unidades vendidas. Com a aceleração da economia mundial esperada para 2011 – o Banco 

Mundial considerou em sua última previsão, 20/06/2009, aceleração do crescimento de 2011, atingindo uma 

variação de 3,2% – as vendas de carroçaria ao mercado interno tendem a expandir cerca de 11%, ou mais de 7 

mil unidades, refletindo a qualidade da produção brasileira em meio à um ambiente concorrencial cada vez mais 

agressivo.  
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Assim, a produção nacional de carroçarias apresentará números recordes apenas a partir de 2011. O 

caráter de recuperação produtiva para 2010 deverá incutir ao ano valores inferiores daqueles vistos em 2008, 

quando alcançou-se a maior atividade no setor em sua história. Portanto, após um difícil ano de 2009, a 

produção de 2010 deverá girar em torno de 30 mil unidades, favorecida pelo mercado externo em 

desenvolvimento. O novo patamar alcançado em 2011 deverá ser próximo de 33 mil unidades, em resposta às 

vendas ao mercado externo em linha com o crescimento econômico restabelecido plenamente e à demanda 

doméstica reagindo ao crescente investimento em infra-estrutura de transporte coletivo. 

Os custos de produção poderão ser afetados pelas futuras negociações dos preços das commodities 

metálicas, especialmente o minério de ferro. O ritmo da demanda mundial ditará os termos dos contratos, 

podendo impactar mais intensamente no setor de carroçarias. A tendência esperada é de novos reajustes dos 

preços dos produtos básicos, respeitando o aquecimento da economia internacional. Mesmo com a expectativa 

de um patamar apreciado do Real nos próximos anos (2010 e 2011 alcançando cotações médias próximas a 

R$1,85/US$), a Lafis acredita em pressão de alta nos custos finais da produção de carroçarias, no entanto, 

moderadas. 

O faturamento das empresas de carroçaria poderá se expandir cerca de 11% em 2010 (em torno de R$ 

8 bilhões), com o caráter de retomada, especialmente internacional, ditando o ritmo dos avanços. Já em 2011, 

as receitas alcançarão valores próximos a R$ 8,5 bilhões (+10%), não só por conta das vendas maiores, mas 

pela expectativa de reajustes, aproveitando o aquecimento do setor de carroçarias no ano eleitoral. 

A situação crítica da maioria dos principais centros urbanos do país em termos de transporte público 

indica que o espaço para crescimento no mercado de ônibus e, conseqüentemente, de carroçarias, ainda é 

bastante grande. As metrópoles brasileiras, principalmente, demandam uma política de transportes séria, que 

reduza progressivamente os congestionamentos, melhorando a situação do trânsito. Embora alternativas como 

transporte ferroviário sejam bastante eficientes, o aumento da malha (sobretudo a que envolve o metrô), exige 

investimentos pesados. Isto sinaliza um cenário ainda muito favorável para novos investimentos na renovação e 

ampliação da frota de ônibus urbanos. Vale dizer que a situação crítica dos centros urbanos se estende a outros 

países, que estão investindo no transporte público e na renovação da frota das grandes cidades, proporcionada 

pela melhora de suas economias, o que favorece as exportações brasileiras, principalmente para a América 

Latina assim como a maioria das economias em desenvolvimento. 

Apesar da evolução esperada dos modais de transporte de passageiro, que desencadearia na 

desconcentração sobre o modelo rodoviário, a elevada idade da frota atuante no Brasil e na maioria dos países 

em desenvolvimento, garantem espaço de avanço das vendas no longo prazo. Observando esta estrutura, isto 

é, aumento menos acelerado da frota, as empresas dedicam-se cada vez mais no lançamento de produtos mais 

modernos, estimulando a renovação dos ônibus em circulação. O novo contexto exige investimentos crescentes 

no setor para a defesa de suas vendas.  

As parcerias entre as empresas nacionais de carroçarias e estrangeiras de chassis ou mesmo a 

construção de unidades no exterior tendem a aumentar. O objetivo não será apenas a conquista de novos 

mercados, mas também serviria como proteção às oscilações cambiais. 

6.2.1 Riscos de Cenário 

Em um ponto de vista de longo prazo, os elementos de risco envolvem a ampliação da concorrência entre 

os players envolvidos assim como a evolução de outros modais de transporte de passageiros. Mesmo 

considerando as dificuldades enfrentadas pelo setor a partir da crise econômica mundial, o produtores de 

carroçaria continuaram suas pesquisas e desenvolvimento de melhores produtos, fazendo com que possa 

haver ampliação significativa da disputa de mercado nos próximos anos. 
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Outro ponto seria a necessidade de investimento em transportes eficientes nos grandes centros urbanos 

por parte dos governos, desencadeando na evolução constante da malha ferroviária, o que poderia mitigar parte 

da ampliação das frotas de ônibus. Para viagens de média distância, o barateamento do transporte aéreo pode 

reforçar a disputa por passageiros, especialmente aqueles que passam a considerar possível a primeira viagem 

de avião. 

Assim, a expectativa de evolução das vendas para os próximos anos pode ser inferior àquela projetada 

na medida em que a oferta por carroçarias de qualidade e com preços viáveis se amplie acima do esperado, e a 

demanda, por fatores estruturais, desacelere mais intensamente. 

6.3 Resumo das Perspectivas Lafis 

Indicadores Macroeconômicos 2005 2006 2007 2008 (e) 2009 (p) 2010 (p) 2011 (p) 

PIB 3,2% 4,0% 5,7% 5,1% 0,9% 4,3% 4,6% 

Taxa de Câmbio Média do Ano (R$/US$) 2,43 2,18 1,95 1,83 2,03 1,84 1,83 

Produção de Carroçarias               

Total Produzido 22.765 24.898 28.616 32.120 26.750 30.000 33.400 

% -7,7% 9,4% 14,9% 12,2% -16,7% 12,1% 11,3% 

Exportação 8.428 6.496 6.694 7.880 4.800 6.500 7.250 

% -4,8% -22,9% 3,0% 17,7% -39,1% 36,5% 10,7% 

Vendas Aparentes ao Mercado Interno 14.337 18.402 21.922 24.240 21.950 23.450 26.150 

% -9,4% 28,4% 19,1% 10,6% -9,4% 6,8% 11,5% 

Faturamento (R$ mil) 4.881.089 5.679.473 6.004.687 7.866.629 7.085.135 7.855.731 8.653.636 

% 42,8% 16,4% 5,7% 31,0% -9,9% 10,9% 10,2% 

Em bilhões 4,88 5,68 6,00 7,87 7,09 7,86 8,65 

Fonte: Fabus, Simefre, IBGE, elaboração Lafis 

(e) Estimativa Lafis; (p) Pespectiva Lafis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             Brasil – Autopeças e Veículos: Carr. p/ Ônibus                         
 

 30  

7 EVOLUÇÃO HISTÓRICA DOS INVESTIMENTOS 

7.1 Agrale 

Data Investimento 

2003 

A Agrale lançou, em setembro de 2003, o primeiro chassi para micro-ônibus movido a Gás Natural Veicular (GNV), o 

Agrale Green. O modelo fez parte dos projetos para produzir veículos com combustíveis alternativos. O novo modelo seria 

feito na linha de montagem da Unidade 2, em Caxias do Sul (RS) ampliada em maio de 2003. O novo chassi seria dirigido 

especialmente para mercados que já possuíssem infra-estrutura para operação com veículos movidos com GNV, como 

alguns países da América do Sul e do Oriente Médio. Ainda não havia previsão de comercialização do novo micro-ônibus 

no Brasil. 

7.2 Busscar 

Data Investimento 

2001 

Anunciou em fevereiro de 2001, a parceria com a montadora norueguesa Vest Karroserie, formando a empresa 

Vest/Busscar, na Noruega. As duas empresas produziriam na Europa ônibus rodoviários e micro-ônibus com tecnologia 

brasileira. A estimativa era produzir 1.600 ônibus em cinco anos, atingindo um faturamento de US$ 200 milhões. A 

empresa também incorporou a Carroçaria Larenses, em 2001, iniciando sua produção na Venezuela. 

2004 

Em fevereiro, a Busscar fechou com o BNDES um acordo de reestruturação financeira, com a aprovação de um 

empréstimo de R$ 30 milhões. O acordo previa um processo de demissões que reduziria em 56,0% os gastos com salários 

de diretores, 42,0% nas funções administrativas e 22,0% na produção. 

2005 
Em janeiro de 2005, anunciou um projeto de Ônibus Integral, produto entre o micro e o ônibus, que pode ser utilizado em 

linhas rodoviárias curtas, linhas intermunicipais, fretamento e turismo, principalmente translados. 

7.3 Caio 

Data Investimento 

2009 
Foi anunciado investimentos totais de R$ 20 milhões em, R$ 5 milhões em obras civis e o restantem em equipamentos, 

com o objetivo de até 2010 a capacidade produtiva se ampliem em 50%, chegando na casa de 12 mil carroçarias/ano. 

7.4 Ciferal 

Data Investimento 

2003 

A encarroçadora de ônibus Ciferal, controlada pela Marcopolo, apresentou, no mês de agosto de 2003, o Citmax, 

carroceria mais leve que as demais. O projeto do novo modelo custou R$ 5 milhões e três anos para seu 

desenvolvimento. O Citmax seria produzido com exclusividade apenas pela fábrica da Ciferal. O investimento fez parte da 

estratégia da Marcopolo em  concentrar a fabricação de carrocerias de ônibus urbano na controlada. A decisão levou em 

conta que a fábrica da Ciferal, em Duque de Caxias (RJ), estava mais próxima dos grandes mercados de transporte do 

Sudeste. 

2004 

Em julho de 2004, a encarroçadora lançou o micro-ônibus Minimax. O veículo tinha as mesmas características que 

contribuíram para o rápido sucesso do Citmax, e que tinha ultrapassado as 1.200 unidades comercializadas em todo o 

país. O novo micro-ônibus da Ciferal foi desenvolvido para proporcionar ao frotista o menor custo operacional entre os 

modelos comercializados no mercado nacional. Seus componentes de manutenção periódica foram projetados para 

garantir baixo custo e facilidade de reposição. 
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7.5 Comil 

Data Investimento 

2004 

Em abril de 2004, apostando na expansão das vendas no mercado externo para aumentar sua fatia na produção nacional, 

anunciou o investimento de R$ 10 milhões na ampliação do seu parque industrial, que seria concluído no fim de 2005, 

com a instalação da segunda linha de montagem. 

2005 

A gaúcha anunciou que investiu R$ 12 milhões na nova carroceria rodoviária Campione 2006, que possui uma nova 

proposta de design e funcionalidade, de acordo com a própria Comil. Do total investido, parte foi usada na engenharia do 

produto e parte na implantação de uma segunda linha de montagem. 

7.6 Induscar 

Data Investimento 

2003 

No mês de junho de 2003, a Induscar anunciou a contratação de mais 500 funcionários para atingir seu maior volume de 

produção desde sua inauguração, em 2000. A meta era atingir 22 carrocerias diárias em dois turnos, fechando o ano com 

5 mil unidades, das quais 15% exportadas. 

2004/2005 

No início de 2004, a empresa lançou o modelo básico Apache STD, uma carroceria para uso urbano e com menor preço 

para disputar na faixa do modelo Citmax, feito pela Ciferal. Em janeiro de 2005, apresentou o Apache Low-centre, que foi 

projetado para atender passageiros com deficiência de locomoção, visual, auditiva além de um espaço reservado para 

obesos. Para se manter na liderança de carroçarias urbanas, a empresa diversificou o leque de produtos, focado para o 

transporte de deficientes, um público necessitado, mas carente de transporte público. 

2006 

Em 2006 começou a operação de montagens de suas carroçarias na África do Sul, através de seu parceiro naquele país, a 

Bussmark. Esta última recebe a carroçaria semi-desmontada, enviada de Botucatu (SP), onde está a fábrica da marca 

Caio. A Induscar pretendia ocupar 10% do mercado sul-africano já em 2006. 

7.7 Marcopolo 

Data Investimento 

2001 

Em maio de 2001, a empresa fechou uma parceria com a italiana Iveco para a produção de carroçaria na China. O 

contrato era de sete anos (até 2006) com valor de US$ 12 milhões como pagamento pela transferência de tecnologia. A 

empresa também realizou uma joint venture com a Superbus de Bogotá para a produção e comercialização de ônibus na 

Colômbia. As duas investiriam US$ 5 milhões na instalação da sede da Superpolo S/A (razão social da nova empresa). 

2003 

No mês de setembro de 2003, a Marcopolo anunciou que estaria retomando no mês seguinte a produção da unidade 

argentina de Río Cuarto, província de Córdoba. A fábrica fechou suas portas em 2002, como uma medida preventiva de 

crise, sob a justificativa da recessão que castigava duramente os setores automotivo e de autopeças. A reativação da 

Marcopolo implicaria na contratação de 150 empregados para produzir carrocerias para 450 ônibus, destinados ao sistema 

de transporte urbano da cidade de Córdoba, a segunda maior da Argentina. A produção do chassi ficaria a cargo da Fiat-

Iveco. A Marcopolo disputava o mercado com as empresas Iveco, Mercedes-Benz e Scania, e já havia realizado 

investimentos de US$ 25 milhões na Argentina. 

2004 
A empresa investiu R$ 50 milhões para melhorar as operações da companhia no Brasil e no exterior. A unidade da China 

(parceria com empresa local) recebeu aporte de US$ 3 milhões para a produção de componentes para a CBC/Iveco. 

continua 
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continuação 

2005 

A fabricante gaúcha entrou no mercado norte-americano, tendo como base a sua fábrica instalada no México. Os chassis 

dos ônibus foram da DaimlerChrysler, que também seria responsável pela assistência técnica. A estratégia da empresa é 

ter uma filial em cada um dos blocos econômicos. Porém, com a valorização cambial ocorrida desde o fim de 2004, os 

planos da empresa de expansão internacional foram suspensos. A Marcopolo adiou também a abertura de unidades na 

China, Índia, Rússia e Irã. Além disso, no começo de 2005, a Marcopolo desenvolveu um ônibus rodoviário, modelo 

Allegro, especialmente para ser utilizado em estradas sob condições precárias. O veículo, fabricado a pedido do cliente 

Eucatur e batizado de Allegro Fora-de-Estrada, rodará pelo interior dos estados do Amazonas e de Rondônia. No final de 

2005, a Marcopolo implantou na sua fábrica de Caxias do Sul (RS) um novo conceito de fabricação modular, que elimina a 

solda para fixar as carroçarias no chassis com o uso de parafusos. A novidade foi utilizada na família de ônibus Sênior e 

Sênior Midi e foram investidos R$ 1,5 milhão. 

2006 

Em setembro de 2006, a companhia passou a montar ônibus rodoviário em Moscou, firmando uma joint venture com a 

Ruspromauto. O investimento foi de US$ 6,5 milhões e fez-se necessário devido ao objetivo da empresa em driblar o Real 

valorizado e buscar melhores margens de lucro. 

2007 
A companhia investiu cerca de R$ 100 milhões ao longo do ano, incluindo aportes nas joint ventures na Índia e Rússia e 

em despesas com a aquisição de parte da Neobus. 

2008 

Programou investimentos de R$ 50 milhões para aumentar a produção de suas três fábricas no país (incluindo a da 

Ciferal, sua controlada), devido ao aquecimento do mercado e ao programa governamental Caminho da Escola, de 

renovação de ônibus escolares.  

2008/2010 
Anunciou aportes de US$ 50 milhões para formar uma joint venture com a egípcia GB Auto. A previsão é que a produção 

inicie-se em julho de 2009, com 1,5 mil unidades, com estimativas de se chegar a 5 mil unidades. 

7.8 Mascarello 

Data Investimento 

2003 

A planta industrial da Mascarello Carrocerias e Ônibus foi inaugurada no final de maio de 2003, na cidade de Cascavel 

(PR). Em sua primeira fase, a indústria produzia 2 unidades por dia. Nos sete meses de operação em 2003, produziu 300 

carroçarias, sendo que 40 delas foram exportadas. Entre 2003 e 2005, a empresa atingiu sua capacidade total, com 

produção de 1.000 unidades por ano. O investimento inicial foi de cerca de R$ 13 milhões. A Mascarello é originária da 

Comil Carrocerias de Ônibus, que sofreu reestruturação societária. 

2005 

A Mascarello lançou em junho/05 sua quarta carroçaria, batizada de GranMidi, com um tamanho intermediário que 

dispensa cobrador e permite dimensões menores em altura e largura. A empresa planejava um faturamento em 2005 de 

R$ 60 milhões, crescimento de 30% com relação ao ano anterior, que havia sido de R$ 46 milhões. 

7.9 Metalbus 

Data Investimento 

2004/2005 

A Metalbus Indústria Metalúrgica Ltda, considerada uma das menores entre as encarroçadoras de ônibus do país, investiu 

R$ 5 milhões na construção de uma planta industrial em Flores da Cunha (RS), na Serra Gaúcha. A unidade entrou em 

operação no final de 2005. Com isso, dobrou a sua capacidade de produção de 50, para 100 unidades/mês, entre modelos 

urbanos, rodoviários e micros, comercializados com a marca Maxibus. A empresa estava direcionando toda sua produção 

ao mercado externo. 
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7.10 San Marino Neobus 

Data Investimento 

2004 

A empresa encerrou 2004 com crescimento no faturamento de cerca de 15,0% sobre o apurado no ano anterior e foram 

investidos, ainda em 2004,  cerca de R$ 5 milhões na ampliação de sua fábrica em Caxias do Sul (RS). Com uma unidade 

no México, a Neobus também fabrica ônibus no Marrocos em parceria. 

2006/2010 

A Cevital, maior grupo empresarial da Argélia, faria a montagem de carroçarias da marca Neobus, em 2006. A parceria 

consiste basicamente em a Neobus fornecer os componentes dos ônibus que serão montados pela Cevital. A tecnologia 

também é inteiramente fornecida pela Neobus, que investirá US$ 6 milhões na parceria até 2010. O objetivo, segundo a 

empresa, é tentar reduzir os custos, como o do imposto de importação para ônibus acabados, que na Argélia chega a 

24,0%. 
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8 ANEXOS 

8.1 Tabelas e Gráficos  

8.1.1 Produção, Exportação e Mercado Interno Total de Carroçarias - 1990 a 2008 

Ano Produção Exportação 

Mercado 

Interno 

1990 9.246 766 8.480 

1991 15.344 1.141 14.203 

1992 17.830 3.046 14.784 

1993 13.274 2.919 10.355 

1994 12.625 3.224 9.401 

1995 17.625 3.224 14.401 

1996 18.498 2.119 16.379 

1997 18.304 3.614 14.690 

1998 19.291 3.407 15.884 

1999 12.098 2.488 9.610 

2000 17.001 4.832 12.169 

2001 16.844 5.793 11.051 

2002 21.561 6.500 15.061 

2003 21.173 6.847 14.326 

2004 24.676 8.850 15.826 

2005 22.765 8.428 14.337 

2006 24.898 6.496 18.402 

2007 28.616 6.694 21.922 

2008 31.607 6.691 24.916 

Fonte: Simefre      NO TEXTO 

8.1.2 Produção de Carroçaria por Segmentos (em unidades) - 1990 a 2008         

Ano Urbana Rodoviária Intermunicipal Micro Mini Total 

1990 5.559 3.134 3 528 - 9.246 

1991 10.988 3.617 35 702 - 15.344 

1992 13.063 4.225 27 510 - 17.830 

1993 9.086 3.644 100 441 - 13.274 

1994 8.524 3.767 22 305 - 12.625 

1995 11.788 5.222 47 568 - 17.625 

1996 13.548 4.082 87 556 - 18.498 

1997 11.980 4.758 52 1.406 - 18.304 

1998 12.992 4.666 30 1.571 - 19.291 

1999 7.321 3.519 63 1.195 - 12.098 

2000 8.302 5.559 - 3.140 - 17.001 

2001 8.777 5.119 - 2.339 609 16.844 

2002 11.062 5.134 - 2.603 1.070 19.869 

2003 10.338 4.657 - 3.183 713 18.891 

2004 9.662 5.467 - 2.826 407 18.362 

2005 12.251 5.968 521 2.771 720 22.231 

2006 12.680 6.432 992 3.731 643 24.478 

2007 15.611 7.287 1.176 3.770 395 28.239 

2008 17.939 7.649 1.640 3.911 392 31.531 

Obs: somente associadas da Fabus 

Fonte: Fabus    carroçaria/produção 
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8.1.3 Passageiros Transportados por Mês no Município de São Paulo 

Ano 
Média de Passageiros 

Transportados/Mês 

1995 163.812.702 

1996 151.975.938 

1997 134.252.064 

1998 119.674.311 

1999 92.998.167 

2000 92.753.495 

2001 101.771.150 

2002 112.347.753 

2003 100.128.753 

2004 139.793.341 

2005 208.931.242 

2006 221.759.183 

2007 227.664.021 

2008 236.253.619 

Obs. Dados sujeitos a revisão 

Fonte: SPTrans  

8.1.4 Produção de Carroçarias x Ônibus - 1995 a 2008 

Produção de Carroçarias x Ônibus
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8.2 Evolução Histórica do Setor
6
 

8.2.1 Ano de 2005  

Em 2005, os indicadores da economia continuaram registrando alguns resultados positivos. Entretanto, a 

continuidade da política restritiva do governo, iniciada em set/04 e interrompida em set/05, imprimiu um ritmo 

mais fraco de crescimento ao longo de 2005, que, de certo modo, ainda foi contrabalançado por recordes de 

exportação. Pela nova metodologia do IBGE, o PIB brasileiro evoluiu 3,2% sobre 2004, confirmando a 

expectativa de arrefecimento do crescimento econômico. Por segmento, os resultados foram os seguintes: 

agropecuária com 0,3%, indústria 2,1% e serviços com 3,7%.  

A produção industrial, também segundo o IBGE, constatou no período, crescimento total de 3,1%, 

sendo que os veículos automotores, com acréscimo de 6,8%, tiveram o maior impacto sobre o desempenho 

global. Em seguida vieram “indústria extrativa” (+10,2%), “edição e impressão” (+11,6%), “material eletrôn ico e 

equipamentos de comunicações” (+14,2%) e “farmacêutica” (+14,6%). Entre os dez ramos com queda na 

produção (dos 27 ramos pesquisados), o que mais pressionou a taxa global foi “metalurgia básica” (-2,0%), 

seguido por: “outros produtos químicos” (-1,3%) e “máquinas e equipamentos” (-1,3%). 

Os indicadores de emprego e renda vêm se recuperando lentamente, sendo que a taxa de desocupação 

em 2005 ficou em 9,8%, frente aos 11,5% de 2004. Houve melhora de 2,4% no rendimento médio da 

população, sobre o ano de 2004. Na mesma base de comparação, a massa salarial registrou expansão de 

5,3%. 

O comércio exterior registrou desempenho histórico, contrariando expectativas anteriores por causa da 

valorização cambial, com forte crescimento tanto de exportações (+22,6%) como de importações (+17,2%). Por 

consequência, o saldo comercial da balança brasileira fechou o período em US$ 44,76 bilhões, 32,8% superior 

em relação ao ano de 2004. 

Os dados da ANFAVEA para o ano de 2005 indicaram alta de 22,6% da produção de ônibus (35.266 

unidades), comparando com o ano de 2004. Ainda na mesma base de comparação, as exportações físicas de 

ônibus tiveram um salto de 46,3%, o que explica o aumento da produção. Os contratos fechados ainda foram 

basicamente do ano anterior, com o Dólar num patamar mais elevado. Exemplo disso foi o contrato recorde 

com pedido feito por três operadoras de Santiago, de 1.157 chassis para 2005, que possibilitou um resultado 

favorável das vendas ao exterior, impactando também no setor de carroçarias. Ainda de acordo com a 

ANFAVEA, os licenciamentos de ônibus ao longo de 2005 tiveram queda de 12,9%, de 17.652 para 15.370 

unidades. Isso é relevante na medida que a demanda por carroçarias está intimamente ligada à demanda por 

ônibus, tanto interna quanto externamente. 

As vendas internas de ônibus no atacado também apresentaram queda na mesma base comparativa. 

Ano não eleitoral faz com que o mercado interno para ônibus seja mais fraco. Os dados da Simefre refletiram 

esse momento do setor de ônibus. As vendas de carroçarias no mercado interno recuaram 9,4%, passando de 

15.826 em 2004, para 14.337 no ano seguinte. 

Em janeiro de 2005, a Neobus associou-se à Fabus e assim, a entidade passou a responder por cerca de 

97,0% da produção nacional de carroçarias de ônibus. A associação revisou os números de 2004, excluindo os 

kits desmontados, o que a levou a revisar também as estatísticas para 2005, a fim de constar apenas os 

números de carroçarias montadas. Em dezembro, foi a vez da Mascarello se associar à Fabus, fazendo com 

que a entidade passasse a representar quase 98,0% do mercado. 

                                                 
6
 Caso haja interesse em histórico anterior, entrar em contato com atendimento@lafis.com.br. 
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Segundo a Simefre, comparando-se o ano de 2005, com o anterior, houve uma diminuição nas 

exportações físicas de carroçarias, de 4,8%. Mesmo assim, a participação do mercado externo nas vendas 

totais aumentou, passando de 35,9% nessa mesma base comparação, para 37,0%. Isso foi sinal de que as 

exportações continuaram assumindo papel preponderante 

nas vendas do setor ao longo de 2005. 

Levando-se em conta apenas os dados referentes 

às associadas da Fabus, excetuando-se a Neobus e a 

Mascarello, filiadas apenas em 2005, as vendas externas 

tiveram uma queda de 6,8%, entre 2004 e 2005, 

demonstrando que outras empresas de carroçarias 

também se lançaram ao mercado externo. Se levarmos 

em conta os embarques de todas as associadas Fabus no 

final de 2005, o número chega a 7.918 unidades. 

De acordo com o relatório da Marcopolo, o ano de 2005 foi bastante fraco com relação à demanda 

interna, uma vez que as montadoras de ônibus estavam vendendo menos. Além disso, grande parte das 

receitas foi obtida com exportações, e o Real valorizado impactou fortemente nos ganhos com as vendas 

externas. 

A empresa produziu 4.848 unidades físicas montadas, o que representou pequena queda de 1,0% em 

relação ao ano anterior. Dessa produção, 2.696 unidades foram comercializadas no mercado externo, o que 

representou 55,6% da produção total. A receita líquida no período atingiu R$ 1,71 bilhão, crescimento de 6,5% 

sobre 2004 e seus custos aumentaram 9,0%, fazendo com que a margem da empresa diminuísse 1,9 p.p..  

Foi a primeira vez na história da companhia, segundo seu relatório, que o volume físico destinado ao 

exterior foi equivalente à porcentagem do volume financeiro, o que evidenciou, novamente, a excessiva 

valorização do Real para a Marcopolo. 

A companhia continuou monitorando os movimentos econômicos, antecipando ações, para evitar impacto 

nos resultados, como a diminuição da margem ocorrida no período. Segundo o relatório, medidas de redução 

dos custos, ajustes nos preços de venda, preocupação com a qualidade e produtividade e a diminuição dos 

preços das “commodities” contribuíram para a retomada dos resultados históricos em prazo relativamente curto, 

caso, efetivamente, o Real estivesse em seu patamar máximo de valorização. O objetivo para os próximos 

resultados era que a margem voltasse para aproximadamente 20%.  

A Vale do Rio Doce anunciou em fevereiro/05 que reajustou os preços do minério de ferro, que impacta 

diretamente no aço, em 71,5%, justificando que a empresa visava estabelecer uma referência internacional de 

preços. Isso fez com que o IPA de ferro, aço e derivados sofresse o impacto diretamente. O aço é um dos 

principais insumos utilizados na fabricação das carroçarias de ônibus. Com isso, o governo acabou por liberar a 

importação do aço, a fim de evitar maiores reajustes, uma vez que o índice já havia apresentado uma 

significativa alta ao longo de 2004. 

Os preços das matérias-primas, após essa alta significativa em 2004, acabaram dando uma arrefecida 

em 2005. O IPA de ferro, aço e derivados apresentou uma queda de 7,3%; em 2004, expansão havia sido de 

57,7%. 

O índice da Simefre acabou refletindo essa pressão menor das matérias-primas no setor, proveniente 

também da apreciação cambial, que barateou o aço importado, e que acabou impactando positivamente no 

índice de preços no atacado do IPA. O índice de custos de carroçarias expandiu-se apenas 1,7% em 2005, 

sendo que no ano anterior, havia crescido 26,9%. 

 Exportações 

Segmentos 2004 2005 Part. 05 Var. 05/04 

Urbanos        3.314  3.632 48,7% 9,6% 

Rodoviários        3.615  2.734 36,7% -24,4% 

Micros        1.051  833 11,2% -20,7% 

Mini             16  90 1,2% 462,5% 

Intermunicipal - 166 2,2% - 

TOTAL        7.996  7.455 100,0% -6,8% 

Obs. Amostra exclui os dados da Neobus e Mascarello para 

2005, a fim de melhor comparação carroçaria/tab diversos 

Fonte: Fabus 
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8.2.2 Ano de 2006  

O resultado do PIB
7
 de 2006 fechou com expansão de 4%. A indústria apresentou um crescimento de 

2,3%, muito influenciada pelo processo de valorização da moeda nacional (+10,3%), que atingiu a média de R$ 

2,18/US$. A agropecuária resultou na maior alta, de 4,2%, enquanto o setor de serviços fechou com 

expansão de 3,8%. 

A balança comercial encerrou com superávit recorde de US$ 46,08 bilhões; no entanto, o resultado 

positivo ocorreu em função do aumento dos preços internacionais dos produtos brasileiros (especialmente 

commodities), sendo que o volume exportado caiu durante o ano. Com relação ao índice de preço, o IPCA-

IBGE registrou alta de 3,1%, fazendo com que o Brasil cumprisse a meta de inflação para o ano. 

Com relação à demanda, o desemprego apresentou uma pequena alta de 0,2 p.p. (10,0%) em relação a 

2005; no entanto, o rendimento médio do trabalhador cresceu 4,4%, o que contribuiu para a ampliação do 

consumo das famílias. Na média anual, o crescimento da massa total de salários foi de +5,9%. 

Pelo lado da demanda de carroçarias, a produção de ônibus, em dezembro, totalizou 1.508 unidades, 

número 14,5% menor que o de dezembro de 2005. No acumulado do ano, a diminuição da produção foi de 

4,5%. Na comparação dos acumulados janeiro-dezembro de 2005 e 2006, as vendas externas sofreram uma 

queda de 15,7%, o que acabou impactando na produção do setor.  

Já os licenciamentos totais apresentaram alta de 28,6% na mesma base de comparação; na passagem 

de novembro para dezembro, os licenciamentos tiveram uma queda de 19,3%, enquanto as vendas internas no 

atacado recuaram 5,6%, sinal de que houve aumento dos estoques nas concessionárias no resultado final do 

mês. Mesmo com a alta significativa dos licenciamentos, notou-se que a produção apresentou queda no 

acumulado do ano; isso é reflexo não só das menores vendas externas, mas também da diminuição dos 

estoques acumulados anteriormente. 

O setor de ônibus foi puxado pelas exportações ao longo de 2005, com salto de 46,5% nos embarques 

entre 2004 e 2005, totalizando 18.969 unidades, o que acabou se invertendo em 2006. Por ser um ano eleitoral, 

o mercado interno acabou sendo importante para evitar uma maior queda na produção do segmento, já que as 

vendas externas caíram mais de 15,0%. 

Os dados da Simefre mostraram aumento de 9,4% na produção de carroçarias, e expansão de 28,4% 

na demanda interna, principalmente no segmento de urbanos, de maior peso, que se beneficiou dos 

investimentos eleitorais. Já de acordo com a Fabus, a 

produção total cresceu 10,1% em 2006. O item de maior 

peso (51,8%), o urbano, apresentou aumento de 3,5%. 

Foi criada no final de junho, o Moderbus-Finame, 

uma modalidade de financiamento que estende de 80% 

para 100% o valor do bem a ser adquirido, e amplia o 

parcelamento de 48 para 72 vezes ao segmento de 

ônibus. A expectativa do setor de carroçarias era que 

aumentassem os pedidos até o fim do ano por conta 

dessa medida. 

Pelos dados divulgados pela Simefre contemplando o ano de 2006, as exportações de carroçarias 

tiveram uma redução de 22,9%, comparando-se com as vendas externas de 2005. A maior queda dentre as 

                                                 
7
 A preços de mercado, nova metodologia. 

  Produção   

 Segmentos 2005 2006 Part./06 

Var. 

06/05 

Urbanos     12.251       12.680  51,8% 3,5% 

Rodoviários       5.968         6.432  26,3% 7,8% 

Micros       2.771         3.731  15,2% 34,6% 

Mini          720            643  2,6% -10,7% 

Intermunicipal          521            992  4,1% 90,4% 

TOTAL     22.231       24.478  100,0% 10,1% 

Fonte: Fabus    
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categorias, foi no segmento de urbanos (-43,2%). A participação do mercado externo nas vendas totais passou 

de 37,0% em 2005, para 26,1% em 2006. 

De acordo com o levantamento feito pela Fabus junto às suas associadas, o volume físico das 

exportações também caiu 22,9% com relação ao ano de 2005. O maior destaque para esta queda foi 

novamente o segmento de urbanos, que apresentou retração de 71,0% em seu embarque. A queda geral só 

não foi maior porque o segmento de rodoviário, de maior peso nas vendas externas, apresentou expansão de 

27,8%. 

O Real valorizado teve influência decisiva nesses resultados, uma vez que as empresas estavam 

obtendo prejuízos com suas vendas externas, preferindo ou parar de exportar, ou fabricar as unidades em 

alguma outra filial própria no exterior, como foi o caso da Marcopolo. 

De acordo com o relatório da Marcopolo, o câmbio continuou penalizando a empresa no tocante às suas 

vendas externas. As oscilações na paridade cambial fizeram com que os ajustes nos preços dos produtos 

exportados continuassem temporalmente defasados, devido às desvalorizações ocorridas entre a data da 

venda e de entrega dos produtos. Por isso, a queda dos embarques. Soma-se a isso a não repetição de 

pedidos pontuais como o projeto Transantiago, ao Chile. 

A administração reiterou seu posicionamento quanto à priorização dada à melhoria nos resultados e 

recuperação das margens históricas, mesmo em detrimento de eventual declínio no market share. O objetivo da 

Marcopolo desde o ano anterior, tem sido focar seus esforços em aumentar a margem da empresa, lançando 

mão inclusive de reajustes dos produtos, o que acabou dando resultado. 

Esse movimento se refletiu nos resultados do ano. A conjunção de menores vendas externas, diminuição 

de custos (redução nos custos operacionais, juntamente com estabilidade no custo dos insumos) e reajustes 

nos preços apesar da quantidade vendida menor, fez com que a margem bruta subisse 3,7 p.p. na comparação 

entre os anos de 2006 e 2005. A meta da companhia é que a margem volte a ficar em cerca de 20,0% nos 

próximos exercícios. 

Depois de um acordo internacional no início do ano entre as grandes produtoras mundiais de minério de 

ferro, ficou estabelecido um aumento do preço de exportação do insumo de 19,0% a partir de maio de 2006, 

menor que o praticado em 2005 (+71,5%). Isso refletiu nos custos para o setor de carroçarias. O IPA de ferro, 

aço e derivados apresentou uma variação média de -5,0%, sendo que ao longo de 2005, o índice havia ficado 

em +18,3%. 

O índice de custos do setor calculado pela Simefre refletiu o arrefecimento do IPA, apresentando 

resultado de 5,2% em 2006, frente à 10,6% no ano anterior. O câmbio médio valorizado, de R$ 2,43/US$ em 

2005 para R$ 2,18/US$ em 2006 fez com que os custos gerais do setor de carroçarias não sofressem maiores 

pressões. 

8.2.3 Ano de 2007 

Em 2007, o Produto Interno Bruto (PIB)
8
 expandiu 5,7%, sendo que a agropecuária cresceu 5,9%, a 

indústria 4,7% e o setor de serviços 4,2%, ante 2006. No tocante aos índices de preços, o IPCA registrou 

comportamento dentro da meta estabelecida pelo governo, ficando em 4,5%. 

                                                 
8
 A preços de mercado. 
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Em relação ao mercado de trabalho, entre janeiro e dezembro de 2007, a taxa média de desemprego foi 

de 9,3% ante 2006. Já o rendimento médio teve uma alta de 3,6% e na mesma comparação, a massa salarial 

expandiu 6,9%. 

Intensificou-se a tendência de apreciação cambial, seja em função dos superávits comerciais, ou da 

entrada de capitais estrangeiros. A taxa média de câmbio de 2007 valorizou 10,5% ante a 2006, sendo 

registrado um valor médio R$ 1,95/US$ ante a média de R$ 2,18/US$ de 2006. A valorização cambial afetou o 

comércio exterior com estímulos ao aumento das importações em ritmo mais acelerado que o das exportações. 

A crise aérea, que tomou conta do país desde o acidente com o avião da companhia Gol, fez com que no 

final de 2006 e início de 2007, aumentassem as viagens de ônibus no país, principalmente interestaduais. Este 

fato estimulou as companhias de ônibus a investir em renovação de frota, o que acabou beneficiando o 

segmento de carroçaria. 

A produção de ônibus, em dezembro, totalizou 2.023 unidades, número 35,4% maior que o de dezembro 

de 2006. No acumulado do ano, presenciou-se crescimento na produção de 15,6%. Na comparação dos 

acumulados jan-dez07/jan-dez06, as vendas externas sofreram uma queda de 5,9%. 

Já os licenciamentos totais apresentaram uma alta de 17,4% na mesma base de comparação; na 

passagem de novembro para dezembro, os licenciamentos tiveram uma alta de 6,5%, enquanto as vendas 

internas no atacado (das indústrias para as concessionárias) caíram 32,0%, sendo sinal de que houve 

diminuição dos estoques nas concessionárias no resultado final do mês. Mesmo com a alta dos licenciamentos, 

as menores vendas externas acabaram impedindo maiores aumentos na produção. 

De acordo com a Fabus, a produção de carroçarias obteve um crescimento de 15,4% na comparação 

com o ano de 2006, com destaque para o segmento de urbanos, de maior peso, com crescimento de 23,1% no 

mesmo período. 

O descompasso no fornecimento de peças, partes e chassis ao longo do primeiro semestre e o aumento 

progressivo e acentuado de pedidos a partir de março fez a Marcopolo encerrar o primeiro trimestre com menos 

produção física que o mesmo trimestre de 2006 (-3,9%), situação posteriormente revertida. A demanda interna 

aquecida também apresentou reflexos na Induscar, que em abril estava com pedidos em carteira que cobriam 

quatro meses na fila de espera. Além da melhora da renda, crise aérea e facilidade de financiamento, as 

eleições municipais em 2008 já beneficiaram a troca, por grandes frotistas, dos ônibus urbanos em várias 

regiões do país. 

A Marcopolo acabou tendo que rever seus investimentos para 2007, aumentando de R$ 70 milhões 

previstos, para R$ 100 milhões, a fim de expandir a capacidade produtiva da empresa, tanto no Brasil, como no 

exterior.  

 De acordo com os resultados obtidos pela Fabus, 

as vendas externas apresentaram acréscimo de 3,8%. O 

maior destaque para o resultado não ter apresentado 

queda foi o segmento de urbanos (segundo de maior 

peso), que obteve crescimento de 45,8%, compensando a 

queda das outras categorias. 

O decréscimo ocorrido em 4 dos 5 segmentos 

refletiu a continuidade do movimento de apreciação 

cambial verificada no mesmo período, já que com o Dólar 

se desvalorizando perante o Real, os produtos brasileiros vendidos externamente se tornam mais caros. 

 Exportações 

Segmentos 2006 2007 Part. 07 Var. 07/06 

Urbanos          1.111           1.620  25,6% 45,8% 

Rodoviários          3.494           3.447  54,4% -1,3% 

Micros          1.293           1.109  17,5% -14,2% 

Mini                 4                  0    0,0% -100,0% 

Intermunicipal             204              161  2,5% -21,1% 

TOTAL          6.106           6.337  100,0% 3,8% 

Fonte: Fabus carroçaria/tab diversos 
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Mesmo com o resultado total aparentemente favorável, o prejuízo em valor com as vendas externas, por 

causa do câmbio, continuou fazendo as empresas redirecionarem suas produções para filiais fora do país, ao 

longo  do ano, evitando maiores perdas com o comércio internacional. 

A receita líquida consolidada da Marcopolo alcançou R$ 2.129,2 milhões, ou 21,6% acima dos R$ 

1.750,3 milhão do exercício de 2006. As vendas para o mercado interno geraram receitas de R$ 1.231,2 milhão, 

ou 32,5% acima dos R$ 929,5 milhões do exercício anterior, representando 57,8% da receita líquida total 

(versus 53,1% em 2006). As exportações e negócios no exterior atingiram R$ 898,0 milhões, versus R$ 820,8 

milhões no exercício anterior, um aumento de 9,4% sobre 2006.  

Porém, segundo seu relatório, a apreciação da moeda brasileira ao longo do exercício continuou 

penalizando o desempenho da companhia em diversos aspectos: prejudicou o volume físico exportado, o valor 

nominal das receitas, as margens e o desempenho geral, que de outra forma, segundo a empresa, poderia ter 

sido superior. 

Já o custo dos produtos vendidos totalizou R$ 1.766,6 milhão, ou 83,0% da receita líquida (81,2% em 

2006). O crescimento de 1,8 ponto percentual no CPV resultou, basicamente, da constante apreciação do Real,  

que diminui a receita nominal em Reais e o percentual de margem bruta nas exportações, e  da decisão de 

adotar política de preços mais agressiva, tornando-os competitivos vis-à-vis seus concorrentes. Dessa medida 

resultaram ganhos no volume e recuperação de market share e, por outro lado, a ela se pode atribuir parte da 

perda na margem bruta. Os negativos efeitos do câmbio e da política de preços foram parcialmente 

compensados por: (i) crescimento no volume, economias nas compras e maior ênfase na verticalização; (ii) 

maior proporção de receitas no mercado interno; (iii) redução nos custos de manufatura pela introdução de 

conceitos de engenharia modular; (iv) menores custos fixos por unidade; e (v) maiores ganhos financeiros  

decorrentes das políticas de hedge. Desse modo, a margem da empresa ficou em 17,0%, frente aos 18,8% em 

2006. 

Com relação à sua participação no mercado, nos anos recentes, o crescimento da demanda interna e a 

conquista de novos mercados no exterior estimularam o surgimento de novos fabricantes e, o aumento na 

capacidade instalada dos fabricantes tradicionais contribuiu para o acirramento na competição por volume e 

market share. A Marcopolo vinha mantendo, como política, segundo seu relatório, a prática de “preços justos”, 

perseguindo resultados que proporcionassem adequada remuneração do capital investido no negócio e 

lucratividade suficiente para a expansão da companhia. No início de 2007, contrapondo-se às ações dos 

concorrentes e estancar a deterioração na participação de mercado, a administração decidiu adotar uma política 

de preços mais agressiva. Ao final de 2007, a participação retornou aos níveis com os quais a empresa julgou 

adequado (cerca de 22,0%). 

No tocante ao movimento da Bolsa de Valores, as ações mais negociadas da companhia (POMO4) 

obtiveram ganhos no ano de 24,1%. 

 Receita Líquida Custo Produtos Vendidos Lucro Bruto Margem Bruta 

Em mil R$ 2006 2007 ∆% 2006 2007 ∆% 2006 2007 ∆% 2006 2007 

Marcopolo 1.750.285 2.129.164 21,6% 1.420.545 1.766.616 24,4% 329.740 362.548 9,9% 18,8% 17,0% 

Fonte: Sistema Lafis NOVA AVE/carroçaria/marcopolo 

O setor siderúrgico começou o ano bastante aquecido, devido à demanda da construção civil e do 

segmento automotivo. Por isso, entre maio e junho houveram aumentos de cerca de 6,0% para todos os tipos 

de aços planos, o que impactou nos custos da fabricação de carroçarias. 
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O IPA de ferro, aço e derivados, em 2007, apresentou variação de 3,3%, refletindo o aumento dos 

preços internacionais das matérias-primas básicas, como o minério de ferro (conseqüência da demanda 

aquecida mundial, especialmente por parte da China). 

O índice de custos do setor calculado pela Simefre acabou refletindo o aumento do IPA, apresentando 

alta de 3,3% no mesmo período. O câmbio médio valorizado ao longo do ano, com taxa de R$ 1,95/US$, fez 

com que os custos gerais do setor de carroçarias não sofressem maiores pressões. 

Ainda com relação ao câmbio desfavorável, muitas companhias com unidades no exterior que 

apresentavam alguma ociosidade, acabaram redirecionando sua produção para fora do país, fazendo com que 

seus custos e dificuldades de exportar ficassem reduzidos, beneficiando assim as suas margens.
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