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Marcopolo (POMO4 – Compra) 

Um momento difícil da indústria 

Atualizamos nossas projeções da Marcopolo considerando uma contração das vendas no 
primeiro semestre/2020, em função das medidas tomadas para combater a pandemia de 
Covid-19.  No entanto, acreditamos numa paulatina retomada dos volumes vendidos no 
Brasil e nas subsidiárias do exterior a partir do segundo semestre.  Com isso, reduzimos o 
Preço Justo de POMO4 para R$ 3,50/ação, vindo de R$ 4,60.  As estimativas da Anfavea são 
de que as vendas de ônibus caiam 52% em 2020.  Porém, a Marcopolo está sendo beneficiada 
por uma grande encomenda do Programa Caminho da Escola (4 mil unidades), portanto, a 
empresa deve sofrer menos que o mercado.  POMO4 está apresentando um desempenho 
fraco este ano, bem pior que o índice Bovespa.  Em 2020, esta ação caiu 36,9% e o Ibovespa 
teve uma desvalorização de 16,8%.  A cotação de POMO4 no último pregão (R$ 2,78) estava 
50,1% abaixo da máxima alcançada em 2020 e 46,4% acima da mínima. 

É importante destacar os seguintes pontos da Marcopolo: 

 Vendas no mercado interno: Segundo dados da Associação Nacional dos fabricantes 
de Automotores (Anfavea), a produção total de ônibus caiu 35,1% entre janeiro e maio 
deste ano, comparado ao mesmo período de 2019.  Em maio/20, a produção foi 56,1% 
menor que em maio do ano passado, mas ficou 207,8% maior que em abril.  A Anfavea 
espera que as vendas de ônibus em 2020 caiam 52%, comparado ao ano passado, com 
apenas 10 mil chassis sendo vendidos.  Esperamos que as vendas da Marcopolo no 
Brasil tenham uma redução de 29,9%, ajudadas pelas entregas para o programa 
Caminho da Escola; 

 Exportações: O volume produzido na unidade brasileira da Marcopolo para ser 
vendido no mercado externo caiu 30,6% no 1T20.  Isso ocorreu devido à queda nas 
vendas destinadas Chile, Peru e Argentina, que ainda estão fechados para novas 
encomendas; 

 Caminho da Escola: Foram entregues 623 unidades durante o 1T20, sendo 259 
micros, 318 urbanos e 46 modelos Volare.  Neste ano, a Marcopolo deve entregar 
4.000 unidades para este Programa federal, o que será fundamental para as vendas do 
ano; 

 Biosegurança: Visando melhorar a segurança nas viagens de ônibus neste momento 
de pandemia, a empresa vai lançar vários produtos para a sanitização dos veículos.  
Com isso, as empresas de transporte poderão voltar mais rápido à plena operação.  Os 
produtos incluem o uso de luz ultravioleta com ação antimicrobiana nos sanitários, 
desinfetante que utiliza nanopartículas, além de proteções para motoristas e 
cobradores; 

 Recuperação de créditos fiscais: A controlada San Marino Ônibus Ltda obteve 
decisão favorável, com trânsito em julgado, em ação judicial que pleiteava a exclusão 
do ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofins relativo aos anos de 2003 a 2020.  O 
valor estimado para os créditos é de R$ 71,9 milhões e será contabilizado nas 
demonstrações financeiras do 2T20; 

Luiz Francisco Caetano, CNPI 

lcaetano@planner.com.br 

+55 11 2172-2564 

Disclosure e certificação do analista 
estão localizados na última página 

deste relatório. 

 
Cotação atual (R$) R$ /ação 2,78
Preço justo  R$ /ação 3,50
Potencial % 26
Var. 52 sem. (Min/Max) R$ /ação
Total de ações 925,2
Ações Ordinárias 36,9
Free Float 64,1
Vol. Méd, diário (1 mês) 51,5
Valor de Mercado 2.572

Desempenho da Ação Dia Ano 52 Sem.
POMO4 -3,8% -36,9% -27,7%
Ibovespa 0,0% -16,8% -4,3%
Cotação de 02/07/2020

Principais Múltiplos 2019 2020E 2021E
P/L (x) 19,8 34,1 15,4
VE/EBITDA (x) 14,3 17,9 11,2
ROE (%) 8,9 3,2 7,0
Div. Liq./EBITDA (12m) (x) 1,9 5,6 3,3
Receita Líquida (R$ mm) 4.315 3.381 3.974
Lucro Líquido (R$ mm) 212 75 167
Margem Bruta (%) 15,1 12,6 14,8
Margem EBITDA (%) 7,8 6,2 8,1
Margem Líquida (%) 4,9 2,2 4,2
Payout (%) 43,4 35,0 40,0
Retorno Dividendo (%) 2,3 1,0 2,6
Cotação/VPA (x) 1,0 1,1 1,1

Figura 1: Desempenho da ação em 12M

Fonte: Economatica.

Fonte: Economatica. Projeções: Planner Corretora.
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 Carteira de Pedidos: No ritmo de produção atual, que é influenciado pela utilização de 
50% da mão de obra, há uma carteira firme até o final de agosto; 

 Revezamento da mão de obra: A Marcopolo dividiu seus empregados em dois grupos, 
que se revezam na produção a cada mês, buscando maximizar os benefícios da MP 
936/2020, que permite à empresa fazer suspensão de seus funcionários por até 60 
dias. 

Números fracos no 1T20: Os resultados da Marcopolo no 1T20 mostraram diminuição de 
unidades vendidas, mas aumento da receita e elevação das margens operacionais, em 
comparação com o 1T19.  No entanto, o aumento dos custos financeiros com a desvalorização 
do real, levou à forte redução do lucro.  No 1T20, o lucro líquido da Marcopolo foi de R$ 10,6 
milhões (R$ 0,01 por ação), 85,0% menor que no trimestre anterior e 60,3% abaixo daquele 
verificado no 1T19. 

O EBITDA no 1T20 foi de R$ 101,9 milhões, valor 8,8% menor que no trimestre anterior, mas 
68,2% acima do 1T19.  A geração de caixa no 1T20 foi beneficiada pelo aumento da receita de 
2,3%, conjugado com a queda dos custos de produção (+ 1,1 ponto percentual na margem 
bruta) e também a contração nas despesas operacionais, que permitiram um aumento de 4,3 
pp na margem EBITDA. 

No ano passado, o EBITDA acumulado ficou em R$ 338 milhões, 6,7% menor que em 2018 
devido aos aumentos de custos e despesas, com margem de 7,8%, que foi 0,8 pp abaixo do ano 
anterior.  Em 2019, apesar do crescimento forte de produção da indústria (10,8%), o volume 
produzido pela Marcopolo caiu 2,2%, devido a perdas (13,7%) nas exportações a partir do 
Brasil. 

 seria 

 

Fonte: Marcopolo 

Os efeitos da crise nas vendas: A quantidade de ônibus vendidos pelas fabricantes nacionais 
caiu fortemente desde março.  Entre janeiro e maio deste ano, o volume de vendas no mercado 
interno mais as exportações atingiu 5.992 unidades, volume 47,0% menor que em igual 
período de 2019.  Em maio, este número (932 unidades) ficou 58,8% abaixo de maio/19, mas 
foi 138,9% maior que no mês anterior. 
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Figura 1: Marcopolo - EBITDA Trimestral 
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As vendas de ônibus vinham se recuperando da crise que passou o setor em 2015 e 2016.  O 
volume de vendas no Brasil + exportações, comparado aos anos anteriores, cresceu 15,9% em 
2018 e 16,1% em 2019. 

Com a diminuição da circulação de ônibus urbanos e rodoviários, no esforço de combate à 
pandemia, haverá uma forte retração nas vendas no 2T20, com expectativa de lento retorno 
no segundo semestre.  Segundo estudo recente da Associação Nacional das Empresas de 
Transportes Urbanos (NTU), as medidas adotadas para combater a pandemia levaram a uma 
queda de70% na demanda por transporte urbano (ônibus e trem), nos meses de abril e maio 
em relação à média mensal anterior à quarentena. Também segundo a NTU, no transporte 
rodoviário interestadual a demanda caiu 70% nas mesmas bases de comparação. 

 seria 

 

Fonte: Anfavea 

Endividamento: Neste momento de crise, ter uma boa situação financeira ficou ainda mais 
importante e a Marcopolo apresenta uma baixa alavancagem financeira.  

Ao final do 1T20, a dívida líquida total da Marcopolo era de R$ 1.079 milhões, 10,6% maior que 
no mesmo período do ano passado.  Esta dívida é composta por 48,0% de compromissos em 
reais e 52,0% em moeda estrangeira.  Os vencimentos até doze meses representavam 35,2% 
da dívida bruta e acima deste prazo eram 64,8%.  O caixa ao final de março/20 era equivalente 
a 123% da dívida vencível em doze meses. 

 

Marcopolo - Endvidamento
Segmento Industrial Segmento Financeiro Consolidado

R$ milhões 1T19 1T20 Var. 1T19 1T20 Var. 1T19 1T20 Var.

Empréstimos Totais 1.520 1.460 -4,0% 432 526 21,7% 1.952 1.986 1,7%

Derivativos 0 5 - 0 0 - 0 5 -

Caixa e Aplicações Financeiras 941 865 -8,1% 36 47 31,8% 977 912 -6,7%

Dívida Líquida 579 600 3,6% 396 479 20,8% 976 1.079 10,6%

Fonte: Marcopolo

Figura 2: Ônibus - Vendas no Mercado Interno + Exportações 
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A Marcopolo controla o Banco Moneo, que repassa financiamentos do BNDES para os 
compradores dos produtos da empresa.  Assim, o endividamento do segmento financeiro 
(Banco Moneo), era de R$ 479 milhões no 1T20, tendo crescido 20,8% em doze meses.  As 
dívidas do segmento industrial cresceram 3,6% entre o 1T19 e o 1T20, atingindo R$ 600 
milhões. 

A relação Dívida Líquida/EBITDA do segmento industrial no 1T20 era de 1,3x, vindo de 0,3x 
no trimestre anterior e 1,5x no 1T19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Marcopolo - Resumo dos Resultados Projetados
R$ milhões 2018 2019 2020E 2021E 2022E

Receita Líquida 4.197 4.315 3.381 3.974 4.362

Lucro Bruto 664 650 426 590 689

Despesas Operacionais -458 -425 -295 -364 -407

Desps. Gerais, Administrativas e com Vendas -433 -410 -380 -414 -435

Outras Rec. (Desps) Operacionais -25 -15 85 51 28

Resultado Operacional (EBIT) 206 225 131 226 282

Result. Financ. Líquido -92 -6 -135 -41 -4

Equivalência Patrimonial 95 26 78 67 66

Resultado Antes do I. R e C. Social 209 245 74 253 344

I.R e Contr. Social -18 -33 2 -86 -117

Resultado Líquido 191 212 75 167 227

Lucro por Ação 0,21 0,23 0,08 0,18 0,25

EBITDA 362 338 210 324 386

Margem Bruta 15,8% 15,1% 12,6% 14,8% 15,8%

Margem EBITDA 8,6% 7,8% 6,2% 8,1% 8,8%

Margem Líquida 4,5% 4,9% 2,2% 4,2% 5,2%

Fonte: Marcopolo e Planner Corretora
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DISCLAIMER 

EQUIPE 

Parâmetros do Rating da Ação  
Nossos parâmetros de rating levam em consideração o potencial de valorização da ação, do mercado, aqui refletido pelo Índice Bovespa, e um 
prêmio, adotado neste caso como a taxa de juro real no Brasil, e se necessário ponderação do analista. Dessa forma teremos:  
Compra: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for superior ao potencial de valorização do Índice Bovespa, mais o prêmio.  
Neutro: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for em linha com o potencial de valorização do Índice Bovespa, mais o 
prêmio.  
Venda: Quando a expectativa do analista para a valorização da ação for inferior ao potencial de valorização do Índice Bovespa, mais o prêmio. 

Mario Roberto Mariante, CNPI*  
mmariante@plannercorretora.com.br  
 
Luiz Francisco Caetano, CNPI  
lcaetano@plannercorretora.com.br  
 
Victor Luiz de Figueiredo Martins, CNPI 
vmartins@plannercorretora.com.br 
 
Ricardo Tadeu Martins, CNPI 
rmartins@planner.com.br 

 
 

Este relatório foi preparado pela Planner Corretora e está sendo fornecido exclusivamente com o objetivo de informar. As informações, opiniões, estimativas e projeções referem-se à 
data presente e estão sujeitas às mudanças como resultado de alterações nas condições de mercado, sem aviso prévio. As informações utilizadas neste relatório foram obtidas das 
companhias analisadas e de fontes públicas, que acreditamos confiáveis e de boa fé. Contudo, não foram independentemente conferidas e nenhuma garantia expressa ou implícita, é 
dada sobre sua exatidão. Nenhuma parte deste relatório pode ser copiada ou redistribuída sem prévio consentimento da Planner Corretora de Valores. 
 
O presente relatório se destina ao uso exclusivo do destinatário, não podendo ser, no todo ou em parte, copiado, reproduzido ou distribuído a qualquer pessoa sem a expressa autorização 
da Planner Corretora. 
As opiniões, estimativas, projeções e premissas relevantes contidas neste relatório são baseadas em julgamento do(s) analista(s) de investimento envolvido(s) na sua elaboração 
(“analistas de investimento”) e são, portanto, sujeitas a modificações sem aviso prévio em decorrência de alterações nas condições de mercado.  
Declarações dos analistas de investimento envolvidos na elaboração deste relatório nos termos do art. 21 da Instrução CVM 598/18:  
O(s) analista(s) de investimento declara(m) que as opiniões contidas neste relatório refletem exclusivamente suas opiniões pessoais sobre a companhia e seus valores mobiliários e foram 
elaboradas de forma independente e autônoma, inclusive em relação à Planner Corretora e demais empresas do Grupo. 
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