A Marcopolo (BOVESPA: POMO3, POMO4), uma das principais empresas mundiais
dedicadas ao desenvolvimento de soluções para o transporte coletivo de passageiros,
divulga seu desempenho consolidado no mês de junho e no acumulado do ano.

Indicadores de Desempenho – janeiro a junho de 2007
I - Receita Bruta
A receita bruta registrada no mês de junho totalizou R$ 255,7 milhões, enquanto o valor
acumulado entre janeiro e junho alcançou R$ 1,114 bilhão, o que representa crescimento de
21,0% em relação ao primeiro semestre de 2006.

II - Receita Líquida
Em junho, a receita líquida alcançou R$ 215,2 milhões. Entre janeiro e junho, a receita líquida
somou R$ 958,5 milhões, um aumento de 22,3% sobre o mesmo período de 2006.

III - Exportações e Negócios no Exterior
A receita com exportações e negócios realizados no exterior totalizou R$ 71,6 milhões em junho.
No primeiro semestre, a receita cresceu 19,0% em relação aos primeiros seis meses de 2006,
para R$ 415,3 milhões, valor que representa 43,3% da receita líquida.

IV - Produção no Brasil
A produção da Marcopolo e de suas controladas no País entre janeiro e junho registrou aumento
de 9,0% sobre igual período de 2006, para 7.315 unidades.

V - Produção Total – Brasil e Exterior
A produção global das empresas Marcopolo totalizou 7.990 unidades no primeiro semestre de
2007, o que representa crescimento de 9,4% em relação ao mesmo período de 2006.

Produção Consolidada (Brasil e Exterior) – em unidades físicas
Período

1T07

2T07

1S07

2007
2006
U%

3.400
3.432
-0,9

4.590
3.871
18,6

7.990
7.303
9,4

Produção Brasileira de Carrocerias/Ônibus – em unidades físicas
Período

1T07

2T07

1S07

2007
2006
U%

6.427
6.392
0,5

7.690
7.369
4,4

14.117
13.761
2,6

Fonte: SIMEFRE/FABUS

VI – Alteração no Guidance
Visto que os negócios realizados no período entre janeiro e junho de 2007 e o volume atual da
carteira de pedidos ultrapassaram as expectativas, a Marcopolo alterou a previsão de receita
líquida consolidada em 2007 para R$ 2,0 bilhões e a produção física para 17.000 unidades.

VII – Observações
O valor da receita líquida no primeiro semestre de 2007 inclui R$ 25,4 milhões relativos à
participação proporcional no capital da empresa San Marino, adquirida em março de 2007.
Dentro do mesmo critério estão incluídos na produção 368 ônibus. De outra parte, para ajuste da
participação de 50,0% no capital da Superpolo – Colômbia foram excluídos da produção
consolidada (Brasil e exterior) 376 ônibus no período entre janeiro e junho de 2007 e 444 no
mesmo período do exercício anterior.
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