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O processo de internacionalização da Marcopolo, de Caxias do Sul, terá continuidade com o 
anúncio, em breve, de uma nova fábrica de ônibus no Egito, a segunda no continente africano. 
O porte será semelhante ao existente na Rússia hoje, ou seja, capacidade para produção de 
três mil unidades anuais. A informação foi dada pelo vice-presidente do Conselho de 
Administração, José Antonio Martins, ontem, em São Paulo, durante palestra na Associação 
Brasileira da Construção Metálica (Abcem) . "Daqui a algumas semanas podemos voltar a falar 
sobre isso", disse o diretor de relações com investidores, Carlos Zignani, deixando escapar que 
o negócio envolve joint venture com um parceiro local.  
 
"A cada cinco anos a Marcopolo dobra de tamanho. Estamos certos de que em 2009 daremos 
novo salto", confirma Zignani. Segundo ele, a última grande movimentação foi no biênio 2000-
2001 quando a empresa instalou-se no México, África do Sul, Colômbia e adquiriu a Ciferal, no 
Rio. Fontes informam também o anúncio de mais dois investimentos até o final deste ano. "No 
ano passado, as exportações e os negócios no exterior representaram 42% da receita líquida 
consolidada. Vamos repetir o índice neste ano, mas em 2009 ele ultrapassará 50%", conta 
Zignani.  
 
A ida do grupo gaúcho para o norte da África enquadra-se nos três pilares que norteiam a sua 
expansão: País com grande área territorial, forte densidade populacional e renda per capita de 
média para baixo. Do ponto de vista geoeconômico, Ásia, África e Oriente Médio interessam à 
Marcopolo. Os EUA e Canadá ficam de fora, porque não preenchem os requisitos. Em 2001 a 
Marcopolo perdeu espaço no Oriente para fabricantes turcos, egípcios e até europeus. A 
reconquista virá com a base localizada na Índia, cujo preço é 27% menor em relação ao do 
Brasil.  
 
Em setembro, a Marcopolo e a indiana Tata inauguram fábrica para 25 mil unidades anuais em 
Dharward, distante 100 km de Lucknow, com 115 mil m2 de área construída. "Lucknow era 
para ser provisório. Agora será definitivo", diz Zignani. Juntas, elas terão capacidade para 30 
mil ônibus anuais. "Em 2009, a previsão é fazer nove mil unidades", informa Martins. O 
mercado indiano é de 45 mil ônibus anuais. "A Índia é uma plataforma para atender outros 
mercados, incluindo Oriente Médio", complementa Zignani. "A Marcopolo participará no 
segundo semestre de concorrência para fornecer 2,5 mil ônibus na Índia".  
 
Na Rússia, a montagem de ônibus rodoviários ocupa as instalações da Golaz, na cidade de 
Golinski, região metropolitana de Moscou. E por solicitação da Ruspromauto, ocupa uma 
segunda fábrica, em Pavlov, onde são produzidos microônibus urbanos. Na China, a Marcopolo 
inicia em setembro a fabricação de componentes (lâmpadas, calefação, sistema de fiação, 
entre outros), na cidade de Wusi, próxima a Xangai, numa área locada de 32 mil m2 e cerca 
de 30 funcionários; serão 200 na primeira fase. Embora tenha licença para fazer ônibus, a 
empresa coloca foco em componentes. "Para isso será necessário ter um sócio local", assinala 
Zignani. "A Marcopolo manterá seus planos na China de ter uma base de produção local", 
destaca um analista que acompanha de perto a montadora. "Ela provavelmente irá se adequar 
às novas regras, mas não vai perder o foco", acrescentou a fonte.  
 
Ontem, na unidade Planalto, em Caxias do Sul, a Marcopolo comemorou o 25000º Volare, 
versão W9, entregue à Rimatur Transporte, de Curitiba. O feito ocorre no décimo aniversário 
do veículo. "A previsão original era fazer 25 unidades mensais. Hoje alcança quase 25 
unidades diárias", salientou o vice-presidente Valter Gomes Pinto, lembrando o aquecimento 
do mercado interno e também o projeto Caminhos da Escola, do governo federal, que beneficia 
o transporte escolar na zona rural. A participação da Divisão Volare - que utiliza chassi Agrale - 
na receita do grupo foi de 18% em 2007, deve chegar a 21% neste ano e entre 27% e 30% 
em 2009. O grupo gaúcho mantém a previsão de produzir 21 mil unidades em 2008, e receita 
bruta total de R$ 2,4 bilhões.  
 



 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 25 jun. 2008, Transportes, p. C3. 


