Esclarecimentos Sobre Consultas CVM/BOVESPA(Portuguese only)
GAE/SAE 2.136-05
08 de novembro de 2005
Marcopolo S/A
Diretoria de Relações com Investidores
Sr. Carlos Zignani

Prezados Senhores,
Em notícia veiculada pela Agência Estado - Broadcast, em 08/11/2005, consta, entre outras coisas que:
· a Marcopolo terá margem bruta de 16% no quarto trimestre de 2005;
· a meta é chegar em 2006 aos níveis históricos de 20%.
Solicitamos esclarecimentos sobre referida notícia, bem como outras informações consideradas importantes.

Atenciosamente,
Nelson Barroso Ortega
Gerência de Acompanhamento de Empresas
Fone: (011) 3233-2063/3233-2222

Caxias do Sul, RS, 09 de novembro de 2005

À
BOVESPA
BOLSA DE VALORES DE SÃO PAULO
At.: Sr. Nelson Barroso Ortega
Gerência de Acompanhamento de Empresas

Prezados Senhores:
Em resposta ao seu ofício GAE/SAE 2.136-05, de 08/11/05, o qual se reporta a notícia veiculada pela Agência Estado –
Broadcast, em 08.11.2005, informamos que a Companhia não deu qualquer entrevista à referida Agência. A mesma deve ter
participado da Teleconferência realizada por esta Companhia na data de ontem, oportunidade em que foram comentados os
números do terceiro trimestre de 2005 (já divulgados) e as expectativas para o próximo semestre e para 2006. O conteúdo da

Teleconferência está disponível no site da Companhia desde a manhã de ontem e, diferentemente do que constou na notícia
veiculada pela Agência Estado, o que foi divulgado na Teleconferência sobre Margem Bruta são apenas estimativas, o que ora
confirmamos, conforme segue:
Expectativas para o Segundo Semestre 2005 - Margem Bruta:
> Tendência crescente, devendo aproximar-se no 4T05 a 16,0% - caso o Real mantenha o patamar atual de R$
2,25 - Também, porque o projeto TranSantiago foi, em grande parte, entregue no 3T05. Estamos entregando neste 4T05
contratos fechados com previsões de taxa de câmbio de R$ 2,35 e R$ 2,30, com a taxa atual oscilando em torno de R$ 2,25, há
uma perda em torno de 3% a 4% que se reflete na margem. Mesmo assim, o processo de recuperação gradual da margem bruta
deverá seguir.
Cenários para 2006: Margem Bruta:
> Será uma das grandes prioridades de 2006 atingir os patamares históricos da Companhia, pelo menos em torno
de 20,0%.
Permanecemos a disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.
Atenciosamente.

Carlos Zignani
Diretor de Relações com Investidores
MARCOPOLO S.A.

