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RESUMO 

Vários autores reconhecem que a literatura sobre empresas familiares (EF) e sobre 

a internacionalização dessas empresas em particular é deficiente. Esta pesquisa contribui para 

a superação dessa deficiência através do estudo de caso de uma EF brasileira que se 

internacionalizou, a Busscar. O processo de internacionalização dessa empresa teve a 

particularidade de ter sido iniciado enquanto ela era gerida por um membro da família e ter 

continuado quando essa gestão era feita por um não-membro da família. Essa condição permite 

comparar, num caso único, como esses dois tipos de gestores se comportam na 

internacionalização. Essa é uma questão relevante, na medida em que a gestão é uma das 

variáveis-chave do nível de controle, ou “familiarismo” da empresa familiar. A influência desse 

nível de controle sobre como se dá o processo de internacionalização de EF é uma das questões 

pouco tratadas na literatura. A comparação permite concluir que, quando sob a administração 

não familiar, a internacionalização ocorreu em velocidade maior, com escopo maior e com 

aceitação de risco maior. 

Palavras-Chave: empresa familiar; ônibus; estratégia; gestão internacional; estudo de caso. 

  



 

 

ABSTRACT 

Several authors acknowledge that the literature about family businesses (FBs) and their 

internationalization process in particular is poor. This research contributes to overcoming this 

deficiency through a case study of Busscar, a Brazilian FB that internationalized. The 

internationalization process of this company had the peculiarity of having been started while it 

was managed by a family member and having continued when the management was exercized 

by a non - family member. This condition permits to compare, in a single case, how these two 

types of managers behave during the internationalization process. This is a relevant issue to the 

extent that management is one of the key variables of the control level the family exercises, or 

"familiarisness" of FBs. The influence of this level of control over how the process of 

internationalization occurs in FBs is one of the issues not sufficiently addressed by the 

literature. The comparison allows to conclude that when not under family management, 

internationalization occurred at higher speed with greater scope and greater acceptance of risk. 

Keywords: family business, bus, strategy, international management, case study 
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INTRODUÇÃO 

Numa palestra recente sobre “Evolution of Internationalization of Family Business 

as a research topic”, Casillas (2013) apresentou números de impacto sobre o crescimento de 

publicações sobre empresas familiares (EF). Segundo ele, num grupo de revistas de alto 

impacto no campo da Administração, foram publicados, entre os anos de 2000 e 2004, um artigo 

em média por ano. Entre 2004 e 2011, no mesmo grupo de revistas, três artigos e meio por ano 

e, entre 2011 e 2013, seis pelo mesmo período de tempo (CASILLAS, 2013). O fenômeno do 

crescimento da publicação sobre o tema também aparece em duas longas revisões de literatura 

na área, por Kontinen e Ojala (2010) e por Siebels e Knyphausen-Aufseß (2012). 

O motivo do crescimento da pesquisa sobre EF não é difícil de entender - a 

internacionalização desse tipo de empresas é relativamente recente. Tradicionalmente, as EFs 

operavam em mercados domésticos e a pesquisa sobre esse tipo de empresa se centrava em 

questões de sucessão e governança. Contudo, elas têm sido cada vez mais obrigadas a se 

internacionalizarem para sobreviverem em mercados que estão se tornando cada vez mais 

globalmente competitivos (KONTINEN e OJALA, 2010, p. 98; ETEMAD, 2013; LIN, 2012). 

O fato, porém, da pesquisa sobre o tema ter aumentado significativamente, nos 

últimos anos, não indica que ela tenha esgotado as questões. Pelo contrário, as revisões de 

literatura citadas, e outras pesquisas, têm enfatizado que ainda pouco se sabe sobre várias 

questões envolvidas na internacionalização desse tipo de empresas. Entre as questões que 

demandam novas investigações, Casillas (2013), na palestra, destacou o desempenho que elas 

alcançam na internacionalização, como se dão os processos de tomada de decisão com relação 

à internacionalização, a atitude delas com relação ao risco envolvido no processo, e a propensão 

à internacionalização lenta ou acelerada. 

Sobre a questão da necessidade de novas pesquisas sobre o processo de 

internacionalização de EFs, Kontinen e Ojala (2010, p. 103) apontam que, de uma forma geral, 

o que emerge da revisão da literatura é que muito pouco é sabido sobre o processo de 

internacionalização, das EFs, e que grande quantidade de verificação, qualitativa e quantitativa, 

é necessária sobre esse fenômeno. Esses autores ressaltam, ainda, a necessidade de respostas a 

questões do tipo “como” e “porque” e estudos de caso. 

Sobre a mesma questão, Astracham (2010), numa chamada de trabalhos recente, 

afirma: 
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“If ever a field needed greater attention and more outlets for theory and research, 

Family business is it. The proportion of family business related journals to overall 

journals is negligible. The proportion of family business to all other business is 

overwhelming as is the contribution of family business to Gross World Product 

(GWP), employment and employment growth” (ASTRACHAN, 2010, p. 6). 

O autor ressalta que a promoção da expansão internacional das EFs é um dos 

subtemas mais carentes de pesquisa no tema. 

Outros autores têm apontado que as empresas familiares e as empresas não 

familiares (ENF) se comportam de forma diferente com relação a vários aspectos: propensão e 

tolerância ao risco (TSANG ERIC, 2002), predisposição à inovação (DUH, 2012), desempenho 

ético e social (MCGUIRE, DOW e IBRAHIM, 2011), nível de atividade política (LAWTON, 

MCGUIRE e RAJWANI, 2013), entre outros. Sirmon e Hitt (2003) encontram diferenças com 

relação ao tratamento de funcionários, fornecedores e clientes, proporção de capital próprio e 

custos de governança. 

Com relação às questões específicas de internacionalização, alguns autores também 

identificam diferenças entre as EFs e as ENFs. Abdellatif et al. (2010), por exemplo, encontram 

diferenças com relação a tendência de uso de trade companies, política de expatriação de 

funcionários e modo de entrada (greenfield versus aquisições). Astrachan (2003) aponta que, 

embora não sejam conclusivos, resultados indicam que as EFs tendem a ser mais lentas no 

processo de internacionalização. Lin (2012), além de também encontrar diferença na velocidade 

de internacionalização encontra que o escopo difere entre os dois tipos de empresa. 

Zahra (2005), em seu estudo sobre tomada de decisão de risco empresarial, aponta 

que o fato do CEO ser ou não membro da família não altera a quantidade de alianças 

internacionais que a empresa familiar faz, bem como também, não altera a velocidade de 

internacionalização. 

A dificuldade de se entender o processo da internacionalização das EFs é ainda mais 

complicado porque não existem apenas dois tipos puros: EFs e ENFs. Já há algum tempo, 

autores vêm identificando que as empresas familiares variam quanto ao seu nível de 

“familiarismo”. Ou seja, que as empresas não se dividem apenas entre aquelas que são 100% 

familiares e aquelas que são 0% familiares. Além da questão evidente do porcentual do capital 

em mãos familiares, outras têm sido ressaltadas como podendo fazer variar o quanto a empresa 

é familiar. Mealha (2011), por exemplo, sugere que as empresas podem ser situadas ao longo 

de um continuum, com relação aos diferentes graus de propriedade e influência gerencial da 

família. Neubauer e Lank (1998, p. 7) sugerem, nesse sentido, que se pode classificar as 

empresas em quatro níveis com relação ao seu nível de serem familiares: controle total, quando 
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a gestão e a propriedade são de uma família; acionista, quando a gestão não é de uma família, 

porém, a propriedade é de uma família; herança cultural: quando a gestão é de uma família e a 

propriedade não é de uma família; e saída: quando a gestão e a propriedade não são de uma 

família. 

Embora variando com relação às questões estudadas e os resultados encontrados, 

numa coisa os autores que estudaram o processo de internacionalização de EFs concordam – na 

necessidade de se aprofundar as pesquisas sobre essas questões. Abdellatif et al. (2010, p. 108) 

afirma que “the internationalization of family business versus non family business remains a 

neglected area of study”. 

Graves e Tomas (2008) e Sciascia et al. (2012) sustentam que os estudos que 

combinam a investigação sobre empresa familiar e empreendedorismo internacional estão 

emergindo agora. Pesquisadores de empreendedorismo internacional têm estudado a 

internacionalização das empresas familiares apenas de forma limitada (KONTINEN e OJALA, 

2010). 

Kontinen e Ojala (2010, p. 104) descrevem que os estudos sobre empresas 

familiares anteriores se concentraram apenas no padrão geral de internacionalização. Assim, há 

pouco conhecimento sobre as maneiras pelas quais as empresas familiares lidam com as 

diferenças culturais e psicológicas em suas entradas no mercado externo. 

Kontinen e Ojala (2010, p. 58) também afirmam que é importante investigar as EFs 

porque a internacionalização delas pode diferir das que têm outras estruturas de controle. Os 

autores apontam, entre as características para as quais já se encontraram sugestões de 

diferenças, o fato de que o gerente-proprietário tenta maximizar o retorno de um número 

limitado de mercados externos. Afirmam, ainda, que existe uma percepção de que as EFs têm 

dificuldade de construir um portfólio de recursos estratégicos e que isso torna mais difícil o 

sucesso delas na internacionalização. 

Quando se referem ao tipo de questão em particular que deve ser aprofundada, 

vários autores enfatizam o “como”. Lin (2012, p. 48-49) afirma que a pesquisa sobre EFs “has 

largely ignores the more fundamental question of ‘how to expand globally’”. Kontinen e Ojala 

(2010, p. 105) afirmam: 

“Concerning methodology, the studies we included tended to answer what-questions, 

rather than how-questions and/or why questions. In the future, more case studies 

answering how and why questions are needed”. 
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Essa dissertação busca contribuir com o aumento do número de pesquisas sobre 

internacionalização de EF. Mais especificamente, ao conhecimento de como essa 

internacionalização se faz de maneiras diferentes em empresas mais e menos familiares e como 

essas diferenças se dão entre esses tipos de empresa no contexto de países emergentes. 

Em particular, é a questão de como o processo de internacionalização das EFs se 

altera quando a gestão é exercida por um membro da família versus como esse mesmo processo 

é exercido por um gestor não membro da família que essa pesquisa trabalha. Em função de 

diferenças que já foram identificadas em pesquisas anteriores, essa pesquisa vai buscar 

responder às seguintes questões específicas: 

1. A velocidade do processo de internacionalização se altera quando o CEO deixa de ser 

da família e passa a ser um não membro da família? 

2. O escopo do processo de internacionalização se altera nessas circunstâncias? 

3. A disposição da EF de incorrer em riscos se altera quando o presidente deixa de ser 

um membro da família e passa a ser um não membro da família? 

1.1 JUSTIFICATIVA 

As razões para se estudar o processo de internacionalização das empresas familiares 

são múltiplas e eloquentes. 

Em primeiro lugar, a própria importância das EFs. Segundo Lin (2012), elas 

desempenham um papel fundamental no crescimento econômico no mundo. No Brasil, existem 

poucas estatísticas sobre o número de EFs e o porcentual que representam do total do produto 

nacional bruto ou de qualquer outra dimensão econômica ou social importante. A última 

sistemática de que tem conhecimento foi realizada pelo IBGE (2001) e publicada em 2001. 

Segundo essa pesquisa, 45,3% das micro, pequenas e médias empresas no Brasil são familiares, 

perfazendo o total de 926,8 mil empresas. Note-se que a definição de EF adotada é 

extremamente restritiva: não ter nenhuma pessoa empregada não pertencendo à família. 

Bastava ter uma pessoa na condição de empregado para que a empresa fosse considerada 

empregadora e, portanto, não familiar. 

Se nos países em que a pesquisa em Administração existe há muitas décadas e é 

bastante difundida o fenômeno das EFs ainda é pouco entendido, não surpreende que no Brasil 

os estudos acadêmicos sobre o tema sejam quase uma raridade. Segundo Cançado et al. (2013), 
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a academia começou a se preocupar com o tema somente no final da década de 90. Segundo 

Belmonte et al. (2013), de 1996 a 2005, dos 3.825 artigos publicados nos anais do Encontro da 

Associação Nacional dos Programas de Pós-Graduação em Administração (ENANPAD), 

apenas 14 artigos abordaram a gestão de empresas familiares. Ainda segundo o mesmo autor, 

no site da CAPES, é possível constatar que, das mais de 150 mil teses e dissertações defendidas, 

de 2000 a 2004, apenas uma tese e quarenta dissertações abordaram o tema EFs. Nessa linha, 

Paiva, Oliveira e Melo (2008) identificaram 83 artigos de revista eletrônica, relacionados ao 

tema EF, durante a primeira década de 2000 nos anais de todos os eventos organizados pela 

Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração (ANPAD), o que indica 

uma produção ainda incipiente na temática, apesar de estar ocorrendo aumento na quantidade 

de trabalhos publicados. Quando analisados um a um, apenas cerca da metade desses artigos 

têm as EFs como objeto central de análise, enquanto o restante as usa como unidade de análise 

ou observação para outra temática. A análise da questão da sucessão predomina nesses estudos 

(31,3% do total), o que também sugere que, com relação à temática EF, existe uma defasagem 

temporal entre a pesquisa no Brasil e os países em que a pesquisa em Administração tem maior 

tradição. 

A importância de contribuir para a pesquisa sobre EF fica mais evidente quando 

compara-se a relativa escassez dos estudos sobre o tema com a importância desse tipo de 

empresa, tanto para a economia global como para a brasileira. Gersick et al. (2006) apontaram 

que, da relação das 500 maiores empresas elaborada pela revista Fortune, cerca de 40% são 

controladas por famílias. Dalbosco e Zitkoski (2005) já haviam concluído no mesmo sentido 

um ano antes. 

Oliveira (1999) afirma que as EFs correspondiam a mais de 4/5 da quantidade das 

empresas privadas brasileiras, e respondiam por mais de 3/5 da receita do total das empresas 

privadas. Bertin (2007) ressaltou que 70% das empresas registradas são constituídas de EFs, 

sendo esse percentual ainda maior nas economias de mercado de países emergentes e em 

desenvolvimento, como o Brasil. Belmonte et al. (2013) afirmam que mais de 80% das 

empresas de capital privado brasileiras enquadram-se como EF, e que representam dois terços 

dos empregos do país. 

Ainda, enquanto justificativa para a necessidade da pesquisa, ressalta-se a 

importância do conhecimento sobre a internacionalização de EFs para a prática gerencial. Lin 

(2012, p. 106) é uma das autoras que se refere especificamente a essa questão. Segundo ela, a 

pesquisa, gerando conhecimento, pode ajudar as EFs a minimizar o efeito de características 
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negativas comuns a esse tipo de empresa, tais como perspectiva doméstica, processos gerenciais 

desestruturados e redes de contato limitadas que, tipicamente, dificultam o processo de 

internacionalização das EFs. 

1.2 MÉTODO 

Enquanto método, a pesquisa optou por um estudo de caso único. São basicamente 

duas as justificativas para essa opção: necessidade de pesquisas que respondam a questões do 

tipo como e porque as EFs se internacionalizam e dificuldade de acesso a dados quantitativos 

sobre EFs. Essas duas razões são apontadas várias vezes na literatura revisada nessa pesquisa. 

Somou-se a essas duas, o fato de ter sido identificada pelo autor, em pesquisas exploratórias 

para a definição do tema e questão da sua dissertação, um caso que reunia condições 

extremamente favoráveis para a comparação entre o processo de internacionalização de uma 

EF quando o gestor principal era da família e externo à família - a Busscar. 

A Busscar é uma fabricante de ônibus que foi muito bem sucedida, chegando a 

figurar entre as 500 maiores empresas brasileiras. Ela ganhou notoriedade no Brasil porque, 

além de ter alcançado grande porte, foi vítima da morte de seu diretor presidente, principal 

herdeiro de seu fundador, em um acidente aéreo, e porque após a substituição dele, por um 

gestor que não era membro da família, a empresa teve uma trajetória econômica muito ruim, 

vindo a falir. No entanto, não são essas características que atraíram a atenção da imprensa, o 

foco da pesquisa. O que torna o caso Busscar interessante, para efeito do entendimento de como 

EFs se internacionalizam, é que nela houve uma substituição abrupta de um gestor principal da 

família por outro, externo ou não membro da família, no meio de um processo de 

internacionalização. É possível comparar, nesse caso, como a empresa atuou com relação à 

velocidade e escopo da internacionalização e a aceitação de risco nessas duas condições, num 

período relativamente curto, e no qual se pode, com algumas restrições, considerar que as 

demais condições permaneceram as mesmas, só tendo variado na mudança do gestor principal. 

De forma resumida, antes do falecimento herdeiro do fundador, entre 1990 e 1999, 

o processo de internacionalização da Busscar havia se resumido a uma joint-venture no México. 

Após o seu falecimento, entre o período de 1999 a 2001 ela fez quatro joint ventures e 

transformou a joint-venture do México em empresa controlada. 
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1.3 ESTRUTURA DA DISSERTAÇÃO 

Para apresentar todas as informações coletadas, evidenciadas e trabalhadas, a 

dissertação tem a seguinte estrutura: Neste capítulo 1, foram apresentadas as justificativas para 

o tema da pesquisa, questões e objetivos. Também se justifica, brevemente, a escolha do método 

e da empresa que é o foco do estudo de caso. 

No capítulo 2, referencial teórico. A partir de revisão da literatura, são definidos e 

explicados os conceitos centrais, bem como o que é sabido sobre as características das EFs e 

do seu processo de internacionalização que é relevante para a pesquisa. 

No capítulo 3, metodologia. As opções metodológicas feitas são descritas e 

justificadas com mais detalhes do que na introdução. 

No capítulo 4, os resultados da pesquisa de campo sobre a Busscar e seu processo 

de internacionalização são apresentados. Esse capítulo está dividido em duas seções principais. 

Na primeira, são apresentados os dados qualitativos, resultantes basicamente de pesquisa 

documental e entrevistas. Na segunda, são apresentados os quantitativos, basicamente dados 

financeiros extraídos dos relatórios publicados pela Busscar. 

No capítulo 5, o significado dos dados coletados é discutido. Também se discute 

em que medida pode-se considerar que as categorias de análise foram comprovadas, os limites 

da pesquisa e se apresentam sugestões para estudos futuros.   
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

Para a construção dessa seção, foi feita busca nas bases de dados EBSCO, Science 

Direct, Springer, JSTOR, Emerald, Spell e Scielo, com as palavras Family Business e 

Internacionalization, Family Business e Global. Quando os artigos citavam fontes não 

acessáveis através dessas bases, buscou-se obtê-los através do Comut ou do acesso a livros. 

2.1 DEFINIÇÃO DE EMPRESAS FAMILIARES 

Segundo Kontinen e Ojala (2010), na revisão de literatura citada, não há consenso 

sobre a definição de EFs. Alguns autores definem como EF a empresa na qual a família possui 

a maioria das ações e exerce controle gerencial total. Os autores, porém, sugerem que pode ser 

interessante posicionar as EFs ao longo de um contínuo, baseado no nível de propriedade e 

influência gerencial e não apenas em dois grupos: EF e ENF. Alguns autores identificaram, já 

há algum tempo, mais de trinta definições diferentes (SHARMA, CHRISMAN e CHUA, 1997). 

Villalonga e Amit (2004) argumentam que a maioria das definições inclui pelo 

menos três dimensões: uma ou várias famílias possuem uma parte significativa do capital da 

empresa, membros da família mantêm um controle significativo sobre a empresa (por exemplo, 

distribuição de capital, direitos de voto) com possíveis restrições legais e familiares ocupam 

cargos de topo da gestão. 

Em uma revisão de 250 artigos sobre literatura de empresa familiar, Chua, 

Chrisman e Sharma (1999) identificam alguns pontos importantes comuns sobre a definição: 

em primeiro lugar, com poucas exceções, as definições não fazem qualquer distinção entre 

governança e gestão; em segundo lugar, algumas definições exigem controle único de 

propriedade ou gestão familiar, enquanto outras exigem o controle da propriedade e da gestão. 

Assim, as definições incluem três combinações de qualificação de propriedade e gestão: (a) 

família proprietária e gestão familiar; (b) propriedade familiar, mas gestão não familiar; e (c) 

gestão familiar mas família não proprietária. Na literatura, há concordância que a opção (a) é 

uma empresa familiar, mas não há concordância que as opções (b) e (c) sejam empresas 

familiares, ou seja, parece haver acordo total apenas que uma empresa detida e gerida por uma 

família nuclear é um negócio de família (CHUA, CHRISMAN e SHARMA, 1999). 

Mandl (2008, p. 2), identificou 90 definições diferentes em 33 países europeus. Em 

geral, elas coincidem em que, para ser considerada familiar, deve haver grande influência da 

família na propriedade e gestão ou controle estratégicos. Recentemente a Comissão Europeia 



24 

 

apresentou uma definição para este tipo de empresas. Segundo essa definição, uma empresa, 

independentemente da sua dimensão, é considerada familiar se: a) a maioria dos direitos de 

decisão está na posse do(s) fundador(es) da empresa, ou na posse da(s) pessoa(s) que adquiriu 

(adquiriram) a quota de capital da empresa, ou ainda na posse dos seus cônjuges, pais, filhos 

ou herdeiros diretos dos filhos; b) a maioria dos direitos de decisão pertencem à família, direta 

ou indiretamente; c) pelo menos um membro da família ou seu parente está formalmente 

envolvido na gestão da empresa; d) a pessoa, família ou seus descendentes, que fundou ou 

adquiriu a empresa, possui pelo menos 25% dos direitos de decisão mandatados pela sua quota 

do capital (MEALHA, 2011). 

Abdellatif et al. (2010) também apontam a falta de consenso sobre uma definição 

de EFs, mas vão um pouco mais longe. Descrevem as várias posições divergentes quanto a essa 

definição. Os autores concluem essa parte do seu artigo afirmando que, apesar da divergência 

sobre vários pontos há convergência, na literatura, em termos gerais de que uma EF é uma 

empresa cuja posse ou gestão pertencem a uma família nuclear. 

Siebels et al. (2012) afirmam que a literatura ainda apresenta muitas possibilidades 

de definição de EF, mas que dois enfoques teóricos estão emergindo: o enfoque do 

envolvimento e o enfoque da essência. O enfoque do envolvimento percebe, como condição 

suficiente para caracterizar a empresa como familiar, a existência de algum nível de 

envolvimento da família (propriedade, gestão, governança ou sucessão) com a empresa. O 

principal problema desse enfoque é a ausência de limiares a partir dos quais a empresa passa a 

ser ou deixa de ser considerada familiar. 

O enfoque da essência percebe o envolvimento da família como apenas uma 

condição necessária. Esse envolvimento tem que estar dirigido a comportamentos que 

produzam algo distinto, antes que a empresa possa ser considerada familiar. Esse algo pode ser 

uma intensão, visão ou comportamento que seja causado pelo envolvimento da família. Os 

autores chamam a atenção para o fato de que, em função do surgimento desse enfoque, alguns 

pesquisadores se afastaram das definições dicotômicas e começaram a combinar vários 

determinantes em escalas multidimensionais. Alguns autores introduziram uma escala, a 

Family Power Experience Culture Scale (F-PEC) para medir o nível de influência como uma 

variável, ao invés de uma especificidade dicotômica (SIEBELS e KNYPHAUSEN-AUFSEß, 

2012, p. 284). O FPEC Scale, apresentado por Astrachan et al. (2002) é um método que pode 

ser utilizado para avaliar a extensão da influência familiar, em uma empresa, sobre suas 

finanças, organização e cultura (2002, p. 45). 
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Em síntese, o que emerge da revisão do conceito de EF é uma evolução de 

definições que se apegam a questões mais concretas, como o porcentual de capital da mão da 

família, para concepções mais abstratas, em que o que importa é o impacto - ou não - que a 

família exerce. Essa evolução reforça a atualidade da pesquisa sobre a Busscar, na medida em 

que ela investiga o impacto de maior ou menor controle da família sobre o processo de 

internacionalização. 

2.2 CARACTERÍSTICAS DE EMPRESAS FAMILIARES 

Carney (2005) afirma que três características são muito frequentes em EFs: 

parcimônia, personalismo e particularismo. Parcimônia é a propensão para gerir 

cuidadosamente os recursos, devido ao fato de que a família é a proprietária desses. 

Personalismo é a unificação da propriedade e controle, o que concentra o poder na mão do 

dono-gerente. E o fato do poder estar concentrado na mão da família e haver relações 

diferenciadas entre os seus membros e externos a ela, faz com que pessoas sejam tratadas de 

forma particular, levando-se em conta condições de parentesco, o que produz particularismo.  

Uma característica recorrentemente apontada pela pesquisa sobre EFs é sua elevada 

taxa de mortalidade. Segundo Cohn (1991), uma EF tem expectativa de vida em torno de 24 

anos, sendo que 70% não alcançam a segunda geração e, para cada duas que atingem esse 

estágio, apenas uma sobrevive à terceira. Dalbosco et al. (2005, p. 19) mostram dados indicando 

que a vida média das ENFs americanas é de quarenta e cinco anos, enquanto que as EFs, é de 

vinte e quatro anos. No Brasil, a média de vida é de nove, sendo que apenas 30% completam 

sete anos (DALBOSCO e ZITKOSKI, 2005, p. 19). 

Tondo (2002) chama a atenção para o fato de que as empresas controladas por 

famílias variam muito em porte. Embora a maioria permaneça pequena, algumas atingem 

receitas muito grandes, em alguns casos, já na primeira geração. Esse autor também destaca 

que no Brasil e em vários outros países, o conselho de administração, quando existe, é apenas 

“no papel”, não desempenhando qualquer função de aconselhamento, servindo quase que 

apenas para confirmar as decisões do controlador. Com frequência, esses conselhos tendem a 

ser compostos total ou principalmente por membros da família. Devido à posição dominante do 

proprietário e da família na empresa, as reuniões do conselho, em geral, não se constituem em 

lugares para debates sobre o negócio. 

Sobre a questão do tamanho, Gersick et al. (2006) chamam a atenção para o fato de 

que muitas EFs são pequenas propriedades, que nunca irão crescer ou ser passadas de uma 
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geração para outra. Embora a condição de empresa familiar não esteja, necessariamente, ligada 

ao porte da empresa, a maioria possui pequenos e médios portes, sendo a utilização em larga 

escala da mão de obra familiar uma das principais características dessas organizações (LEONE, 

2002). Porém, Oliveira e Papa (2009) chamam a atenção para o fato de que muitas EFs estão 

entre as maiores e mais bem-sucedidas empresas do mundo. 

Segundo as conclusões de vários estudos, um dos principais problemas da família 

nos negócios é a transferência de propriedade e de gestão para a próxima geração (MILLER, 

STEIER e LE BRETON-MILLER, 2003; MORRIS, WILLIAMS, et al., 1997; SHARMA, 

CHRISMAN e CHUA, 1997; SHARMA, 2004). Os planejamentos das EFs tinham, 

tradicionalmente, sido centrados em duas questões básicas: planejamento da manutenção da 

propriedade e da sucessão familiar. Esse quadro está começando a se alterar a medida que as 

famílias empresárias desejam ter sob controle o seu futuro através da profissionalização e da 

inovação. O planejamento estratégico, para EFs, desenvolve a ideia de um processo de 

planejamento paralelo: o empresarial e o familiar. Ambos têm a função de estruturar a empresa 

para o futuro, fundamentadas em bases mais sólidas e menos empíricas (DUH, 2012). Basu et 

al. (2009) também chamam a atenção para o fato de que um objetivo corporativo importante é 

a transferência da empresa para as gerações futuras. 

Outro tema recorrente na literatura sobre EF é se elas tendem a ser mais ou menos 

eficientes do que as ENFs. Sobre esse ponto, Kets de Vries (1993) e Morris et al. (1997) 

identificam como vantagens das EFs que favorecem a eficiência, a perspectiva de longo prazo, 

o forte compromisso da família com o negócio, a motivação pessoal e ambiente de trabalho 

positivo. Eles identificam como desvantagens o nepotismo, conflitos familiares, problemas de 

sucessão e sobreposição de interesses empresariais e familiares (KETS DE VRIES, 1993; 

MORRIS, WILLIAMS, et al., 1997). 

Sobre a questão da efetividade e eficiência das EFs, Lee (2006) realizou uma 

pesquisa com as 500 maiores empresas do ranking da revista Fortune, no período 1992 a 2002. 

Seu objetivo foi o de investigar se, em períodos de recessão econômica, como o que se seguiu 

ao atentado contra as torres gêmeas, em Nova Iorque no ano de 2001, as EFs tendem a manter 

maiores níveis de crescimento e preservar mais empregos de colaboradores do que as ENFs. 

Lee encontra confirmação, embora tênue, de que as EFs preservam mais os empregos de 

colaboradores do que as ENFs. Ele discute as razões, para esse fenômeno, e afirma que a 

pesquisa anterior sugere que as EFs mantêm horizontes de planejamento de mais longo prazo 
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do que outros tipos de shareholders, que muitas vezes fazem “myopic investment decision that 

boost current or short-term earnings” (LEE, 2006, p. 105). 

Floriani e Rodrigues (2000, p. 299) mostram uma curiosidade sobre as EFs, mas 

que demonstra a forte associação entre família e atividade comercial. Trata-se do fato de 

sobrenomes indicativos de ocupações serem muito comuns nas línguas inglesa, italiana e alemã. 

Segundo os autores: 

São exemplos dessa associação sobrenomes como Fisher (pescador), Hunter 

(caçador), Woods (carpinteiro) e Ferrari (ferreiro). Com frequência, esses nomes de 

família permaneceram através de gerações, embora nem sempre tenham se perpetuado 

as profissões na família (FLORIANI e RODRIGUES, 2000, p. 299). 

No Brasil, as empresas familiares foram impulsionadas pela imigração europeia, 

que no século XIX foi estimulada como uma política de governo para ocupar os espaços 

territoriais ainda não explorados economicamente. Os imigrantes, instigados a fazer fortuna 

num país distante, provocaram um momento econômico de industrialização e despertaram 

características empreendedoras em seus descendentes (MARTINS e MENEZES, 1999). As 

empresas por eles criadas, por sua vez, nasceram pequenas e muitos se tornaram impérios 

empresariais (GRZYBOVSKI e TEDESCO, 2002). 

Até a década de 50, a empresa familiar brasileira teve presença quase absoluta em 

praticamente todos os segmentos da economia nacional, na área agrícola, sistema financeiro, 

indústrias, comércios, serviços e meios de comunicação (GONÇALVES, 2000). 

2.3 A INTERNACIONALIZAÇÃO DE EMPRESAS FAMILIARES 

Essa seção apresenta os principais pontos que emergiram da pesquisa da literatura 

sobre EFs e as hipóteses que orientaram a coleta e discussão dos dados. Kontinen e Ojala (2010) 

identificaram os artigos sobre internacionalização de EF existentes nas principais bases de 

dados de papers na área (Ebsco, Emerald Jstor, Sage, Science Direct, Springerlink e IsiWeb for 

Knowledge) entre 1991 e 2008. Após triagem, restaram 25 artigos que foram analisados quanto 

à metodologia, referencial teórico e outras características. Por ser revisão de literatura extensa 

e relativamente recente, vários parágrafos a seguir são dedicados a resumir achados da pesquisa 

deles. 

Sobre a questão do processo de internacionalização, os autores Kontinen e Ojala 

(2010) encontraram cinco artigos que, de uma forma geral, concordam que as EFs se 

internacionalizam de acordo com as proposições do modelo de Upsalla, ou seja, 
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internacionalizam-se sequencialmente e normalmente começam a se internacionalizar por 

países geográfica e culturalmente próximos. No entanto, há casos de EFs que se 

internacionalizaram rapidamente para vários países. Contudo, os autores não deixam de apontar 

o quão pouco se sabe sobre o processo de internacionalização dessas empresas. Com relação a 

fatores que influenciam a internacionalização, o principal resultado que emerge da revisão de 

Kontinen e Ojala (2010) é que vários fatores organizacionais inibem a internacionalização de 

EF: não disposição para aceitar expertise estrangeira, medo de perder o controle, evitação do 

risco e falta de recursos financeiros. Alguns fatores tendem a favorecer a internacionalização: 

a orientação de longo prazo e a velocidade na tomada de decisões. Também, foram encontrados 

resultados que sugerem que EFs mais propensas a inovar, distribuir poder ou usar tecnologia 

de informação tendem a ser mais bem sucedidas. 

Sobre a questão da gestão e estratégia, Kontinen e Ojala (2010) sustentam que a 

literatura mostra que os gestores, quando pertencentes à família, tendem a buscar a 

maximização do retorno em determinados países, ao invés de se internacionalizar 

agressivamente por vários mercados. As EFs têm dificuldade de construir um portfólio de 

recursos estratégicos que permita a elas serem bem sucedidas internacionalmente. A posse, de 

parte da empresa, por pessoas externas à família está positivamente relacionada com a escala 

da internacionalização. Nesse tópico, também, os autores apontam que todas as questões 

necessitam de investigações adicionais. 

Segundo ainda Kontinen e Ojala (2010, p. 103), nas EFs, o gerente-proprietário 

tende a buscar a maximização em um mercado exterior específico, ao invés de perseguir a 

internacionalização agressiva em múltiplos países. Os proprietários das EFs tendem a não tomar 

empréstimos de fontes externas para facilitar sua expansão internacional, têm medo de perder 

o controle e, por isso, evitam o risco. 

Seguem-se os resultados que foram encontrados na revisão de literatura sobre 

internacionalização de EFs e sobre diferenças de comportamento entre EFs e ENFs. 

Lin (2012) analisou dados, de um período de nove anos (2000 a 2008), de 656 

empresas taiwanesas, num total de quase seis mil observações. Encontrou que a EFs se 

internacionalizam mais rápido, mas com escopo menor e ritmo (regularidade) menor do que as 

ENFs. 

Abdelatiff et al. (2010) comparam o comportamento com relação à 

internacionalização de uma amostra randômica de 759 filiais de empresas japonesas listadas 

em bolsa, sendo 509 de empresas não familiares e 209 familiares. A amostra veio de uma base 
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de dados japonesa de subsidiárias no exterior. Essa base de dados fornece, para cada país do 

mundo, uma lista abrangente de subsidiárias de empresas abarcando informações sobre a 

identidade da empresa japonesa controladora da filial, a data de estabelecimento, linhas de 

negócios, rotatividade de mão de obra, número de pessoas empregadas e número de expatriados 

atuando entre outras informações. Os dados existentes na base de dados permitiram que as 

subsidiárias fossem identificadas quanto a serem EFs ou ENFs. 

Os autores obtiveram resultados significativos com relação à existência de 

diferenças no tocante a dois comportamentos das EFs no que se refere à internacionalização: as 

EFs fazem menos joint ventures do que as ENFs. Elas também utilizam menos trade companies. 

Esse resultado, segundo os autores, é consistente com outros, anteriores, que sustentam que as 

EFs exibem maior inclinação para manter sua independência do que as ENFs. Com relação à 

propensão ao risco, encontram diferenças significativas com relação aos tipos de países para os 

quais as empresas se internacionalizam. As EFs se internacionalizam significativamente mais 

para países de baixo risco do que as ENFs. Por outro lado, os autores não encontraram 

diferenças significativas com relação à política de expatriação de familiares e não familiares. 

Vermeulen e Barkema (2002) investigaram o impacto da velocidade, escopo e ritmo 

da internacionalização sobre o desempenho de multinacionais. Embora a pesquisa destes 

autores não trate de EFs, foi incluída aqui porque definem o significado de escopo, velocidade 

e ritmo de internacionalização. Escopo, para eles, se refere à dispersão geográfica da 

internacionalização. Ritmo refere-se à regularidade do processo, ao padrão de expansão para o 

exterior. Para velocidade, os autores se limitam a apresentar um sinônimo: andamento (pace). 

Usando como referencial a teoria da dependência de recursos, Naldi e Nordqvist 

(2008) examinaram especificamente o impacto que um gestor principal não membro da família 

tem sobre a escala da internacionalização (dependência de mercados externos) e escopo 

(número de países em que a empresa tem filiais). Os autores entrevistaram 2020 empresas 

suecas, uma amostra desenhada para ser representativa das pequenas e médias empresas do 

país. Dessas, 461 empresas declararam que mais de 50% do capital pertencia a uma família e 

os gestores principais percebiam a empresa como familiar, condições necessárias para entrarem 

nas análises. Usando regressão múltipla e probit encontraram que ter um gestor principal 

externo à família aumenta a escala de internacionalização da EF, mas não o escopo dessa 

internacionalização. Escala, para os autores, é a intensidade ou o nível de envolvimento da 

internacionalização. 
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Sanchez-Bueno e Usero (2013) examinaram a relação entre nível de controle da 

família sobre a empresa e a diversificação internacional. A amostra da pesquisa constitui-se de 

observações de 882 EFs europeias e asiáticas ao longo do período 2004-2008. Os dados foram 

obtidos a partir da base de dados Osiris. A Osiris é uma base de dados que contém informações 

financeiras detalhadas, de empresas de capital aberto e grandes de capital não aberto, ao redor 

do mundo. Essa base de dados contempla dados sobre balanço, lucros e perdas, fluxo de caixa 

e informações complementares sobre a composição do conselho, nome dos acionistas, 

porcentagem de ações possuídas direta ou indiretamente, entre outras. 

Um resultado que os autores ressaltam é o impacto da porcentagem da propriedade 

da empresa em mãos da família sobre a diversificação internacional. Quanto maior a 

propriedade da EF pela família, menor é a diversificação. Assim, afirmam que “quando a 

propriedade da família aumenta, a internacionalização se torna menos atrativa” (SANCHEZ-

BUENO e USERO, 2013, p. 8). Os autores atribuem esse resultado ao fato de que, apesar da 

família ter vários objetivos econômicos, geralmente prioriza objetivos não econômicos, como 

o desejo de perpetuar os valores da família, a preservação do legado do fundador, o engajamento 

emocional, entre outros. 

Em síntese, percebe-se da revisão que risco, velocidade e escopo da 

internacionalização são os fatores que impactam a internacionalização, quais foi possível 

encontrar mais de um artigo. Com relação ao risco, há convergência e é no sentido de que as 

EFs têm menor propensão a ele. Com relação à velocidade de internacionalização, não há 

convergência, mas levando em conta que Kontinen e Ojala é uma revisão de literatura, 

considera-se que predomina a ideia que EFs tendem a se internacionalizar mais lentamente que 

as ENFs. Com relação ao escopo da internacionalização, também se percebe concordância entre 

a maioria dos autores. Nesse caso, eles coincidem em que o escopo de internacionalização das 

EFs tende a ser menor do que as das ENFs. A Tabela 1 - Categorias de Análise de como as EFs 

se internacionalizam resume esses levantamentos feitos na literatura: 
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Tabela 1 - Categorias de Análise de como as EFs se internacionalizam 

Categoria Definição/Sinônimo Autor Indicador 

Escala Intensidade ou nível da 

internacionalização 

Naldi e Nordquist 

(2008) 

Porcentagem da atividade da 

firma que é internacional.  

Risco Incerteza Sanchez-Bueno e 

Usero (2013) 

Nível de endividamento 

Velocidade 

 

Medida baseada em 

tempo indicativa de 

quanto passa entre um 

investimento e o 

seguinte. Taxa (rate) 

Lin (2012) 

Abdellatif et al. 

(2010) 

Quantas expansões a empresa 

realiza dentro de um determinado 

período de tempo.  

Escopo Dispersão geográfica; 

extensão geográfica da 

expansão da empresa 

Lin (2012) 

Naldi e Nordquist 

(2008) 

O número de países nos quais a 

empresa opera nos quais investe 

Fonte: Adaptado pelo autor 

Com base nesses resultados e no conhecimento sobre o processo de 

internacionalização da Busscar, que foi brevemente relatado na introdução e será detalhado em 

foram formuladas as seguintes proposições (P): 

P1. Pressupõe que empresas aceitam maiores riscos no seu processo de internacionalização 

a partir do momento em que o gestor principal deixa de ser um membro da 

família. 

P2. Pressupõe que em empresas, o processo de internacionalização se acelera a partir do 

momento em que o gestor principal deixa de ser um membro da família. 

P3. Pressupõe que em empresas, o escopo da internacionalização se amplia a partir do 

momento em que o gestor principal deixa de ser um membro da família. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS1 

O objetivo desse capítulo consiste em descrever e justificar as escolhas 

metodológicas feitas durante a pesquisa que deu origem a essa dissertação. 

O capítulo está estruturado em cinco seções: Escolha epistemológica; método; 

escolha do caso, técnica de coleta e análise. 

3.1 ESCOLHA EPISTEMOLÓGICA 

Segundo Burrel e Morgan (1979), os estudos acadêmicos na área de administração 

podem ser classificados, do ponto de vista epistemológico em um de quatro paradigmas, 

representados na figura quanto à perspectiva sociológica e filosóficos subjacentes a eles: 

funcionalismo, interpretativismo, humanismo radical e estruturalismo radical. Os eixos que 

constituem o plano cartesiano cujo cruzamento dá origem a esses quatro quadrantes são: o 

vertical, que vai do status quo à mudança radical e o horizontal, que vai do subjetivo ao objetivo. 

A posição do estudo ou teoria no eixo vertical indica o quanto ele está comprometido com a 

manutenção do status quo ou com a mudança social radical. O horizontal indica o mesmo com 

relação a quanto o estudo percebe a realidade como objetiva, concreta externa ao sujeito ou 

subjetiva, o oposto disso. 

                                                

 

 

 

1 A estrutura dessa seção acompanha, embora com simplificações, a da dissertação de mestrado de uma ex-aluna 

do Programa de Mestrado e Doutorado em Gestão Internacional da ESPM, Claudia Santos Silva (SILVA, 2013). 
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Figura 1 - A sociologia da mudança radical 

Fonte: Burrel e Morgan (1979) 

Quanto à escolha epistemológica, como a maioria dos estudos em Administração, 

este se enquadra no paradigma funcionalista. No eixo vertical, claramente o estudo está abaixo 

da linha divisória, dado que nada nele remete à percepção da existência de risco de conflito, 

desintegração ou necessidade de coerção para a manutenção da ordem social (BURRELL e 

MORGAN, 1979, p. 13). No eixo horizontal, cabe discussão, dado que a metodologia escolhida, 

o estudo de caso, muitas vezes é identificada como sendo ideográfica, mas considera-se que 

epistemologicamente o estudo é positivista e ontologicamente realista. Isso leva a sustentar que 

esse trabalho se enquadra como funcionalista (BURRELL e MORGAN, 1979, p. 3-8). 

3.2 ESTUDO DE CASO 

Em função da questão de pesquisa se dirigir ao “como” (como o processo de 

internacionalização de EFs muda quando a gestão deixa de ser familiar), o método indicado 

para a pesquisa é o do estudo de caso (EISENHARDT, 1989; YIN, 2010). 

Para Yin (2010, p. 39), o estudo de caso “investiga um fenômeno contemporâneo 

em profundidade e em seu contexto de vida real, especialmente quando os limites entre o 

fenômeno e o contexto não são claramente evidentes”. O método do estudo de caso pode ser 

Humanismo 
Radical

Estruturalismo 
Radical

Interpretativo Funcionalismo

OBJETIVO SUBJETIVO 

MUDANÇA 

RADICAL 

REGULAÇÃO 
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utilizado para explorar, descrever e explicar. Pelo fato do pesquisador ter pouco ou nenhum 

controle sobre os acontecimentos, como no caso deste estudo, a utilização do método de estudo 

de caso também é conveniente (YIN, 2010). Vários autores enfatizam a contribuição que 

estudos de caso podem dar, mesmo em situações em que já se tem considerável conhecimento 

sobre uma questão ou tema. 

Eisenhardt (1989) refere-se ao estudo de caso como sendo uma estratégia de 

investigação que se centra na compreensão da dinâmica dentro de configurações únicas. Essa 

referência não só é consistente com a situação, como chama atenção para a característica 

dinâmica dessa e para a necessidade da análise conseguir evidenciar a relação entre a 

internacionalização, as demais causas e a interação entre elas. 

Esse método, portanto, é adequado a esta pesquisa, que explora as relações como 

as EFs se internacionalizam e o nível de controle que a família exerce sobre a empresa. A 

justificativa mais usual para a escolha do estudo de caso como metodologia, na busca de 

resposta a questões de pesquisa, é a oferecida por Yin e se baseia nos tipos de questões sendo 

trabalhadas: 

“... questões do tipo “como” e “por que” são mais explanatórias e são prováveis que 

levem ao uso de estudos de casos, pesquisas históricas e experimentos como 

estratégias de pesquisas escolhidas. Isso se deve ao fato de que tais questões lidam 

com ligações operacionais que necessitam serem traçadas ao longo do tempo, em vez 

de serem encaradas como meras repetições ou incidências” (YIN, 2010, p. 22). 

Uma questão que pode ser levantada é se a pesquisa sendo descrita é um estudo de 

caso ou um estudo histórico. Isso, dado a que partes essenciais do fenômeno em estudo se deram 

há mais de dez anos e, em várias definições, a questão da contemporaneidade do objeto aparece 

como requisito para o estudo de caso. Um estudo de caso “é uma investigação empírica de um 

fenômeno contemporâneo dentro do seu contexto da vida real, especialmente quando os limites 

entre o fenômeno e o contexto não estão claramente definidos” (YIN, 2010, p. 31). 

No entanto, o próprio Yin argumenta que “o estudo de caso acrescenta às pesquisas 

históricas duas fontes de evidência que usualmente não são incluídas no repertório de um 

historiador: observação direta e série sistemática de entrevistas” (YIN, 2010, p. 136). Embora 

a primeira condição - possibilidade de observação direta - tenha sido restrita ao comportamento 

de certos participantes durante as entrevistas, a segunda condição - série sistemática de 

entrevistas - foi totalmente atendida e caracteriza a pesquisa como estudo de caso e não estudo 

histórico. 
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A investigação empírica, por meio do método de estudo de caso, de acordo com 

Yin (2010), adapta-se a estudos atuais em cenários complexos onde as fronteiras entre contexto 

e fenômeno não são rígidas, justamente como no caso desta pesquisa. Segundo ainda Yin 

(2010), o estudo de caso combina diversas fontes de informação e propicia um panorama rico. 

Yin desenvolveu uma tipologia de projetos de estudo de caso e descreveu a lógica de replicação 

que é essencial para a análise de casos múltiplos. Ele elenca, também, formas de garantir a 

validade e confiabilidade do estudo de caso (YIN, 2010), várias das quais a pesquisa buscou 

adotar. 

Yin (2010, p. 40) explica que os casos podem ser únicos ou múltiplos. Em termos 

da dimensão caso único - múltiplo, esse se situa num patamar intermediário. Apresenta aspectos 

de caso único com casos aninhados. Segundo Yin (2010, p. 73), esse tipo ocorre quando “o 

mesmo estudo de caso único pode envolver mais do que uma unidade de análise”. Isso porque, 

apesar do processo de internacionalização da Busscar, como um todo ter acontecido uma única 

vez, pode-se considerar que a entrada em cada país tem características de um caso único. Esse 

“aninhamento” faz com que se possa verificar as hipóteses levantadas em várias situações, que 

embora guardando semelhanças, têm especificidades. 

Yin (2010, p. 72) explica que os casos podem ser críticos, únicos, representativos, 

reveladores ou longitudinais: são críticos quando permitem testar uma teoria bem formulada; 

únicos quando representam uma situação extrema ou rara; representativos quando são típicos 

de uma categoria; reveladores quando um investigador tem a oportunidade de observar e 

analisar um fenômeno previamente inacessível à investigação da ciência social; e longitudinal 

quando se estuda o mesmo caso em dois momentos diferentes. 

Dentro da classificação descrita acima, o caso tem características de caso único e 

longitudinal. Único porque não é comum que a gestão deixe de ser feita pela família e passe 

para uma pessoa externa aos membros da família em pleno processo de internacionalização de 

forma tão abrupta como aconteceu na Busscar. Longitudinal porque estuda-se o mesmo caso 

em dois momentos diferentes: quando a gestão era familiar e quando deixou de sê-lo. 

3.3 JUSTIFICATIVA DA ESCOLHA DA BUSSCAR 

Um aspecto que vários autores recomendam que seja justificado é o motivo da 

escolha do caso específico. O caso Busscar foi escolhido porque apresenta características 

favoráveis à obtenção de resposta às questões formuladas. Isso porque tem, num curto intervalo 

de tempo e numa mesma EF que se internacionaliza, a gestão sendo exercida por um membro 
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da família e por uma pessoa externa a ela. Entre 1978 e 1998, a gerência geral foi exercida pelo 

Sr. Harold Nielson. A partir de 1998 e até 2003 o processo de internacionalização, que tinha se 

iniciado com ele, passou a ser dirigido pelo Sr. Edson Andrade. A transição foi abrupta em 

função do falecimento do Sr. Harold. Embora não seja possível afirmar que o contexto se 

manteve idêntico nos dois períodos e a única alteração ocorrida tenha sido na pessoa do gestor, 

dificilmente se encontrará outra situação que se aproxime tanto dessa condição. 

Um problema recorrente na pesquisa sobre EF é a dificuldade de acesso a dados, 

porque as famílias com frequência consideram a gestão dessas empresas questões de foro íntimo 

das mesmas (COLLI, 2011, p. 19). No caso da Busscar, por ter sido uma empresa que pleiteou 

judicialmente sua recuperação, havia bastante material disponível publicamente em foros 

judiciais. Além disso, como foi um caso rumoroso, pelo porte da empresa e as circunstâncias 

que envolveram seu declínio (falecimento do herdeiro do fundador, alto número de demissões 

de funcionários, etc.), havia bastante material na imprensa, o que também facilitou o trabalho 

de levantamento e cruzamento de dados. 

3.4 COLETA E ANÁLISE DE DADOS 

O início do processo de coleta consistiu em levantamento documental e 

bibliográfico e entrevistas com representantes do setor de fabricantes de ônibus. A pesquisa de 

material bibliográfico e documental revelou a existência de vários artigos publicados em jornais 

de Joinville, nacionais e um em prestigiado jornal internacional. Na primeira visita a Joinville, 

sede da Busscar, o pesquisador teve acesso a trechos do pedido de recuperação judicial e da 

falência, feitos pela Busscar, que estavam no Fórum da cidade. Também, na pesquisa inicial 

foram encontrados alguns trabalhos acadêmicos sobre a Busscar e sobre a Marcopolo, a 

empresa líder do setor. 

Com base na análise do material levantado, foi elaborado um roteiro de perguntas 

inicial. Como enfatiza Yin (2010, p. 133), nessa fase as questões da pesquisa são colocadas para 

nortear o investigador. Não se tratava de um roteiro de perguntas para os futuros entrevistados, 

mas uma relação das informações que eram necessárias levantar. Na visita inicial, o autor pôde 

ter conversas informais com jornalistas, sindicalistas e membros da comunidade. Os dados 

documentais e bibliográficos obtidos permitiram identificar quais seriam as pessoas chave para 

serem entrevistadas e mapear sobre quais assuntos cada uma poderia falar com propriedade e 

para resposta a quais questões poderiam contribuir. Nessa primeira visita, na qual o pesquisador 

permaneceu no campo por quatro dias, também foi possível conhecer a linha de produção e as 
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instalações da fábrica da Busscar. Em maio de 2013, foi realizada outra visita à cidade. Desta 

vez, foram realizadas entrevistas formais, gravadas, com jornalistas e sindicalistas, obtidos 

dados financeiros disponibilizados na biblioteca da univesidade Univille e obtido acesso a mais 

documentos do processo de recuperação depositados no Fórum da cidade de Joinville. Também, 

foi possível coletar material jornalístico que não tinha sido identificado na visita inicial. 

Com base nas entrevistas feitas e nos dados adicionais obtidos, novos nomes foram 

incorporados à lista dos entrevistados. Dentre eles, estavam pessoas que fizeram parte do 

quadro de funcionários e da direção, advogados e conselheiros da empresa, bem como, outros 

sindicalistas e jornalistas. 

Foram feitas nove entrevistas semiestruturadas que foram gravadas e, em seguida, 

transcritas. Os entrevistados autorizaram as gravações, o que permitiu que algumas imprecisões 

nas anotações, feitas durante as entrevistas, fossem eliminadas ou corrigidas (GODOI e 

MATTOS, 2006). A Erro! Fonte de referência não encontrada. relaciona os entrevistados e, 

de forma bastante genérica, suas vinculações com o caso. 

Uma particularidade do caso trabalhado é que ainda existem diversos processos não 

finalizados na Justiça, acusando partes envolvidas por diferentes responsabilidades. Em função 

disso e de várias questões envolverem emoções acaloradas e valores vultosos, os entrevistados 

foram compreensivelmente cautelosos em suas declarações e o sigilo, com relação às fontes, 

lhes foi assegurado por escrito e verbalmente. 

Por essa razão, e no intuito de garantir ao máximo que a fonte da informação não 

possa ser identificada, não foi adotado um procedimento comum em estudos de caso, que é o 

de atribuir uma codificação a cada entrevistado e identifica-lo nas entrevistas. Foi feita 

referência genericamente a “um entrevistado”. No máximo, foram qualificados “os 

entrevistados” como estando identificados e favoráveis às iniciativas de internacionalização 

adotadas ou sendo contrárias a elas. Mesmo assim, e para efeito da organização das 

informações, para cada entrevistado foram atribuídas identificações como E01, E02, E03, E04, 

E05, E06, E07, E08 e E09. 

Para apresentar uma descrição em forma sintética dos dados, com o auxílio do 

software ATLAS.ti foram atribuídos códigos a pessoas, eventos e entidades a que os 

entrevistados se referiram com frequência e a quantidade de citações foi calculada.  

Uma crítica recorrente, que é feita aos estudos que adotam como método o estudo 

de caso, é que o método de análise não é deixado explícito nem exibe características de 

reprodutibilidade (YIN, 2010, p. 36). Parte importante da resposta a essa crítica reside no uso 
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da triangulação. Segundo Yin (2010, p. 143), o uso de múltiplas fontes de evidência nos estudos 

de caso “permite que o investigador aborde uma variação maior de aspectos históricos e 

comportamentais”. Assim, é possível convergir às múltiplas evidências, fazendo assim a 

“triangulação”, tornando a investigação mais convincente e acurada. A triangulação melhor 

ocorre quando é feita tanto de métodos de coleta como de formas de análise. 

No caso em questão, a triangulação de fontes de dados é dada pela sua 

multiplicidade e variedade das fontes e pessoas entrevistadas. Essa multiplicidade permitiu 

confrontar evidências. Algumas vezes, os entrevistados divergiram acentuadamente com 

relação a eventos e fatos importantes, provavelmente mais do que em outros casos, em função 

de existirem posições fortemente antagônicas. Havia, entre os entrevistados, pessoas que foram 

prejudicadas pelo processo de internacionalização e outras que participaram ativamente das 

decisões e que, portanto, as viam como corretas e defensáveis. 

O ATLAS.ti é um software que oferece o recurso de montar um diagrama de rede 

semântica, uma representação útil para demonstrar as associações entre as categorias e 

subcategorias de análise (ATLAS.TI, 2011)2. À medida que as categorias e subcategorias foram 

identificadas nos documentos levantados, nas entrevistas e nas pesquisas em artigos referente à 

empresa ou ao referencial teórico, eram vinculados por meio de codificações criadas no 

software. 

As entrevistas foram analisadas e trechos que se referiam a cada uma das categorias 

de análise foram codificadas de forma a permitir a reunião de todo o material que se tinha com 

relação a cada uma das proposições de forma exaustiva e rápida. Com base nesse processo, o 

software gerou uma compilação do material disponível que embasa a argumentação apresentada 

no capítulo de discussão. Com relação as formas de análise, foi possível obter dados numéricos 

como evidências, em certa medida, o que permitiu a triangulação entre dados de naturezas 

diferentes. 

Finalmente, com relação à apresentação dos dados, buscou-se seguir as 

recomendações de Eisenhardt et al. (2007, p. 29). Segundo estes autores, em casos múltiplos 

                                                

 

 

 

2 A estrutura dessa seção acompanha, embora com simplificações, a da dissertação de mestrado de uma ex-aluno 

do Programa de Mestrado e Doutorado em Gestão Internacional da ESPM, Antonio A. M. Grieco (GRIECO, 

2012). 
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ou aninhados, o objetivo de narrar uma história rica e convincente, sem tornar o caso 

excessivamente longo, é um desafio. A melhor maneira de lidar com o “desafio”, é apresentar 

os dados de forma sucinta, mas de diferentes formas. 
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4 RESULTADOS 

Esse capítulo apresenta os dados coletados na pesquisa de campo. Para facilitar sua 

compreensão, foi dividido em três seções: uma englobando os dados do contexto, que abrange 

a situação econômica e a descrição do setor; outra em que os dados qualitativos coletados são 

apresentados na forma de narrativa e a terceira que apresenta dados quantitativos. 

Tabela 2 - Percentual de Exportações Mundiais dos Principais Países Produtores (2006-2010) 

País 2006 2007 2008 2009 2010 

China 35,9% 58,6% 63,6% 38,8% 41,3% 

Índia 10,7% 7,6% 6,3% 12,6% 13,9% 

Brasil 6,2% 6,7% 6,3% 10,4% 11,7% 

Coreia do Sul 20,4% 2,8% 2,5% 7,7% 6,4% 

USA 5,9% 4,8% 3,4% 6,6% 5,0% 

Rússia 4,4% 4,4% 3,7% 3,2% 3,4% 

Japão 2,0% 2,0% 1,7% 2,6% 2,6% 

Fonte: UN Comtrade (2013), adaptado pelo autor 

O estoque de ônibus do mundo, ou seja, o número total de ônibus em circulação em 

2000 foi cerca de 2,6 milhões de unidades, 3,1 milhões em 2005 e em 2010 foi de 3,6 milhões, 

representando um crescimento anual de 3,6% de 2005 a 2010. A frota brasileira de ônibus 

cresceu 4,1% em 2009 e 4,6% em 2010, alcançando mais de 330 mil unidades (acumulado 

historicamente). A idade média da frota diminuiu de 9 anos e 6 meses, em 2008, para 9 anos e 

4 meses, em 2010 (SINDIPEÇAS, 2011). No Brasil, mais de 78 milhões de viagens motorizadas 

são realizadas por dia; estima-se que mais de 70% sejam realizadas por meio dos transportes 

públicos. Isto comprova a importância social e o papel da indústria de ônibus como instrumento 

de produção (PADILHA, 1998). 

A primeira carroceria brasileira de ônibus, conhecida como jardineira, foi feita 

sobre o chassi de um caminhão que chegou ao país em 1919. Dessa época até o término da 

Segunda Guerra Mundial, a indústria brasileira se restringiu praticamente à importação dos 

caminhões desmontados e sua montagem pelas filiais das grandes multinacionais, como Ford e 

General Motors. Durante a década de 50, restrições à importação de ônibus completos – 

consequência do modelo econômico de substituição das importações – provocaram o início de 

operações das empresas Scania e Mercedes-Benz no país. Os primeiros fabricantes nacionais 

de carrocerias foram Caio (atual Caio Induscar), Marcopolo e a Busscar (OLIVEIRA e 

NICOLAU, 2007). 

A produção brasileira totalizou quase 33 mil unidades em 2012. O crescimento no 

número de unidades produzidas vem se mantendo em nível elevado há décadas. Como se pode 

perceber, no início dos anos 70 produzia-se no Brasil pouco mais de 4 mil unidades por ano. 
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Dentre as fabricantes de carrocerias, em 2012, a Caio Induscar foi líder de produção de 

carroçarias montadas (28,0%), seguida pela Marcopolo (22,9%) e Ciferal (17,0%). Por grupo 

econômico, no entanto, a Marcopolo é a líder, dado que tanto a Ciferal como a Neobus 

pertencem ao grupo e juntas representam 62,7% do total produzido no país (FABUS, 2011). 

4.1 CONTEXTO ECONÔMICO NA ÉPOCA DA INTERNACIONALIZAÇÃO DA 

BUSSCAR 

O período em que ocorre o processo de internacionalização da Busscar é marcado 

por agudas e seguidas crises cambiais das chamadas economias emergentes. Essas crises se 

caracterizam por “defaults” nas dívidas externas por parte desses países, elevação abrupta das 

taxas internas de juros, interrupção dos financiamentos por bancos e retração econômica. 

Mesmo quando o pivô da crise é outro país, os reflexos são sentidos pelos demais, um fenômeno 

que ficou conhecido como “contágio”. Foi assim com a crise do México em 1994/1995, da 

Rússia em 1998, do Brasil em 1999 e da Argentina em 2001/2002. O atentado de 11 de setembro 

de 2001, embora de natureza um tanto diferente, acabou produzindo vários dos impactos 

descritos (CATTANEO, GEREFFI e STARITZ, 2010; ALDRIGHI e CARDOSO, 2009; 

TEIXEIRA, KLOTZLE e MORENO, 2004). 

A Figura 2 - Taxas de Câmbio, de Juros e Inflação entre 1999 e 2003 (em %) 

apresenta, em forma gráfica e através de porcentagens, as variações das taxas de câmbio, juros 

e inflação entre 1999 e 2003. É fácil perceber que a moeda nacional sofreu desvalorização de 

quase 300% no período, que a inflação variou de negativa a mais de 3% ao mês e a SELIC – 

taxa média mensal paga pelo governo aos bancos quando toma dinheiro desses, variou entre 

1% e quase 3,5% ao mês. 
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Figura 2 - Taxas de Câmbio, de Juros e Inflação entre 1999 e 2003 (em %) 

Fonte: Ipeadata (2013), adaptado pelo autor 

Igualmente extremas e intimamente ligadas aos fenômenos descritos são as 

variações dos saldos da balança comercial das exportações do período (Figura 3 - Balança 

Comercial e Exportações entre 1999 e 2003 (em US$)). 

 

Figura 3 - Balança Comercial e Exportações entre 1999 e 2003 (em US$) 

Fonte: Ipeadata (2013), adaptado pelo autor 
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O ambiente econômico altamente turbulento no país, no período em que se dá a 

internacionalização da Busscar, fica mais uma vez evidenciado pela oscilação do risco país, 

representado graficamente na Figura 4 - Risco País, avaliado entre 1999 e 2003 (em pontos). 

 

Figura 4 - Risco País, avaliado entre 1999 e 2003 (em pontos) 

Fonte: Ipeadata (2013), adaptado pelo autor 

A moratória da dívida externa da Rússia declarada em 1998, por exemplo, provocou 

uma demanda exacerbada por dólares no Brasil, o que obrigou o governo a pedir ajuda ao Fundo 

Monetário Internacional (FMI). Nem mesmo o pacote de 41 bilhões de dólares, acertado com 

aquele organismo, acalmou o mercado e a perda de reservas obrigou o país a parar de defender 

a cotação da moeda nacional. A liberação e a consequente flutuação dessa causaram elevada 

desvalorização da moeda. (BEVILAQUA, GARCIA e PAULA, 2000). 

4.1.1 Internacionalização da Indústria Brasileira de Ônibus 

O caso mais bem sucedido de internacionalização das empresas de ônibus é da 

Marcopolo. As primeiras exportações da empresa foram para o Uruguai, em 1961. Foram 

unidades completamente montadas em regime Completely Built Unit (CBU) (ALTMANN e 

FLEURY, 2004; MACADAR, 2009). Em seguida, foram feitas exportações para o Paraguai, 

em 1963 (GHEDINE, 2009). 

Somente nos anos 70 é que as exportações passaram a ser feitas em “kits” 

desmontados, depois de um processo de aprendizado dos mercados externos. Na medida em 



44 

 

que os clientes ou parceiros ou foram adquirindo competências e equipamentos, as empresas 

brasileiras passaram a exportar os conjuntos cada vez menos montados, para montagem final 

de ônibus no destino. O mercado reconhece quatro níveis de montagem: Partial Knocked Down 

(PKD): quando a carroceria é enviada totalmente montada, faltando apenas motor e o chassi 

para o ônibus estar completo; Medium Knocked Down (MKD): quando a carroceria é exportada 

em módulos; Semi Knocked Down (SKD): quando a carroceria é enviada quase totalmente 

desmontada; Completely Knocked Down (CKD): quando a carroceria é enviada totalmente 

desmontada (FILGUEIRAS, 2008). 

Na medida em que a indústria de ônibus foi se desenvolvendo, as exportações foram 

deixando de ser feitas PKD ou MKD para serem CKD ou SKD, sendo as montagens assumidas 

cada vez mais por parceiros, clientes ou por plantas total ou parcialmente de propriedade das 

empresas exportadoras nos países de destino. Com isso, a indústria conseguiu lidar melhor com 

as dificuldades representadas pelas barreiras à importação existentes em vários países e passou 

a usufruir de benefícios fiscais oferecidos por esses países, interessados em aumentar o 

porcentual de conteúdo local. Essas vantagens compensaram a redução nos valores unitários 

exportados e os investimentos que muitas vezes tiveram que ser feitos em instalações e 

desenvolvimento de fornecedores locais (KLUG, 2010) (PEREIRA, 2012). 

O primeiro contrato de licença e assistência técnica para montagem de carrocerias 

da Marcopolo foi feito com a Venezuela, em 1971, em regime CKD. Em 1972 fez sua primeira 

exportação para a Bélgica, na Europa. Posteriormente, também em regime CKD, realizou 

exportações para Gana, em 1974. Um ano mais tarde, a empresa realizou exportações, para a 

Nigéria. Rosa (2006, p. 12) apresenta um quadro mais detalhado das primeiras exportações da 

Marcopolo. 

A escolha de mercados externos para investimento direto da Marcopolo ocorreu de 

forma incremental – dos mercados mais próximos aos mais distantes. Começa em 1991 com a 

instalação de uma fábrica em Portugal (FILGUEIRAS, 2008; MACADAR, 2009). Os 

empreendimentos internacionais seguintes foram Argentina, México, Colômbia, África do Sul, 

Rússia, China e Índia, conforme quadro apresentado abaixo: 
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Tabela 3 - Instalações Mundiais da Marcopolo (1990-2012) 

Ano País Modo de Entrada Objetivo 

1990 Portugal Aquisição Mercado europeu 

1990 Colômbia Joint-venture Produção de ônibus urbano 

1998 Argentina Aquisição Venda de ônibus urbano e micro 

1999 México Joint-venture Mercado norte americano 

2001 África do Sul Joint-venture Produção de ônibus urbano e micro 

2001 Colômbia Aquisição Atender Transmilenio 

2001 China Joint-venture Primeira tentativa de entrar no mercado asiático 

2006 Rússia Joint-venture Mercado local 

2007 Índia Joint-venture Mercado local 

2008 China Joint-venture Produção de componentes para carroceria 

2009 Egito Joint-venture Mercado local 

2011 Austrália Joint-venture Mercado local 

2012 Rússia Joint-venture Mercado local 

Fonte: Rosa (2006, p. 12), adaptado pelo autor 

Algumas fábricas foram descontinuadas pela Marcopolo, como em 1998 quando a 

primeira operação na Colômbia foi desfeita; em 2004, foi desfeita a parceria na China; em 2007 

foi encerrada a fábrica da Argentina; em 2009, foi o encerramento das atividades na Rússia e 

Portugal, devido o reflexo da crise econômica mundial, e a fábrica de componentes plásticos 

do México. 

4.1.2 A Cadeia de Valor do Setor 

A cadeia produtiva do ônibus é composta de fabricantes de insumos, indústria de 

carrocerias, indústria automobilística e a comercialização do produto. Inclui também 

financeiras, distribuidores, revendas, autopeças e empresários donos das empresas de transporte 

coletivo urbano e rodoviário. 

 

Figura 5 - Cadeia produtiva 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Os fabricantes de chassis são a Mercedes-Benz, Volkswagen, Scania e Volvo. Os 

insumos importantes são alumínio, chapas de aço, tecidos, peças de fibra e plástico, ar 

condicionado, espumas e tubos de aço. As financeiras são os bancos, linhas de crédito 

específicas para a indústria automobilística ou para a indústria de ônibus. No Brasil, as 

financeiras são os bancos comerciais de mercado, bancos das próprias montadoras de chassis 

(exemplo do Banco Volkswagen e do Banco Mercedes-Benz), bancos das fabricantes de 

carrocerias (exemplo do Banco Moneo, do grupo Marcopolo) e a linha de financiamento é o 
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FINAME, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Os 

distribuidores, revendas e autopeças tendem a estar instalados mais próximos dos grandes 

clientes, que em geral são empresas de transporte por ônibus. 

No Brasil, na ponta final da cadeia estão os empresários controladores das empresas 

de ônibus. Podem ser pequenos empresários que possuem frotas pequenas, ou grandes 

empresários, que possuem frotas superiores a 500 ônibus. Ao longo da história, grandes grupos 

empresariais de transporte coletivo urbano e rodoviário foram se formando e diversificando a 

sua atuação nos transportes. 

A variação dos preços dos ônibus é grande. Os preços de mini ônibus vão de 50 a 

150 mil dólares; ônibus escolares podem chegar a custar 300 mil dólares em certos países e 

ônibus de luxo chegam a ser vendidos a 400 e 500 mil dólares (EARLEY e GROSS, 2008). 

4.2 A BUSSCAR 

A Busscar iniciou suas atividades com o nome NIELSON & Irmão, fundada pelos 

irmãos Augusto e Eugênio que chegaram a Joinville em 1938 (FABUS, 2009). 

Em 1956, a razão social foi alterada para NIELSON & Cia. Ltda. simultaneamente 

a uma mudança societária que ocorreu com a saída do irmão Eugênio e o ingresso do filho mais 

velho de Augusto, Harold Nielson, que na época estava com 18 anos (FABUS, 2009). 

 

Figura 6 - Árvore Genealógica Família Nielson 

Fonte: Jornal A Notícia, adaptado pelo autor (2012) 
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A propriedade da Busscar era dividida entre três herdeiros da família. O Sr. Harold 

detinha 56% das ações da empresa e o Srs. Valdir Nielson e Randolfo Raiter, detinham 22% 

cada um (BUSSCAR ÔNIBUS S/A, 2003). 

O Sr. Harold possuía filhos que já trabalhavam na empresa quando ele faleceu. 

Fabio Nielson, tinha o cargo de supervisor de exportações e Claudio Nielson, que trabalhava na 

área de engenharia de desenvolvimento. A esposa do Sr. Harold não participava da 

administração. Em várias fontes foram encontradas referência à capacidade empreendedora do 

Sr. Harold. Mas também foram encontradas referências à dificuldade que ele tinha em aprender 

idiomas. Claudio era engenheiro mecânico, formado pela Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC). Fábio frequentou a Escola de Administração de Empresas da Fundação 

Getúlio Vargas (FGV) onde se graduou. A única experiência profissional dos filhos do Sr. 

Harold, quando ele faleceu, tinha sido na Busscar (JORNAL A NOTÍCIA, 2012). 

Um marco na evolução da Busscar foi o lançamento do modelo Diplomata, em 

1961. Esse ônibus foi extensamente usado pela Viação Cometa, que na época tinha grande 

parcela do mercado de transporte interurbano por ônibus. Em 1987, a Busscar já representava 

1,9% do mercado nacional. Em 1995, tirando proveito do clima favorável criado pelo Plano 

Real para o setor, alcançou 17,6% do mercado (FABUS, 2009). Nos rankings das melhores e 

maiores empresas da revista Exame, de 2000, a Busscar estava entre as 500 maiores do Brasil, 

na posição 421º, com vendas de 476,8 milhões de dólares no ano. No ano seguinte, estava na 

posição 405º, com vendas de 524,5 milhões de dólares. 

Segundo a própria Busscar, em seu Plano de Recuperação (ERS, 2011), no dia 30 

de outubro de 1998, “o Sr. Harold veio a falecer em um acidente aéreo, resultando em um 

processo de sucessão não planejado da empresa”. Ainda neste Plano, o Sr. Harold era 

considerado “o estretegista” da Busscar. O avião com o empresário voltava de uma viagem de 

São Paulo. O acidente ocorreu nesse voo de volta (JORNAL A NOTÍCIA, 2012). 

No período anterior ao seu falecimento, o Sr. Harold já tinha dado início a um 

processo de profissionalização da empresa. A empresa vinha em um processo lento, chegando 

a montar um conselho de administração. Esse conselho seria formado pelos Srs. Eggon da Silva, 

presidente da WEG, João Martinelli, advogado renomado do escritório Martinelli Advogados 

da cidade de Joinville, e do Sr. Vicente Donini, fundador da Marisol de Jaraguá do Sul 

(BUSSCAR ÔNIBUS S/A, 2000). 

Uma das iniciativas que o Sr. Harold havia tomado no sentido de profissionalizar a 

empresas foi a seleção de um executivo. O processo de seleção demorou aproximadamente 
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cinco meses e foi feito com a ajuda de um headhunter. A escolha recaiu sobre Edson Andrade, 

um executivo que havia atuado na MONROE, fabricante de amortecedores e componentes de 

borracha (MONROE, 2013), como diretor comercial e sido um dos principais executivos da 

filial de Buenos Aires daquela empresa. Entre 1990 e a sua contratação pela Busscar, o Sr. 

Edson trabalhou primeiro como diretor geral da unidade da Mangels, siderúrgica voltada para 

o mercado automotivo instalada na cidade de Três Corações, em Minas Gerais. Posteriormente, 

liderou a área de exportação da mesma empresa, num período em que a exportação dela para 

os Estados Unidos se expandiu fortemente. Quando a Mangels montou uma empresa em Los 

Angeles, foi nomeado gestor dessa unidade. Percebe-se, portanto, que apesar do Sr. Edson não 

ter conhecimento do mercado de ônibus, antes da sua contratação pela Busscar, ele tinha 

experiência significativa com internacionalização de empresas brasileiras. 

Segundo entrevistados, durante os 30 dias em que conviveram, o Sr. Edson e Harold 

fizeram várias viagens no avião particular da empresa juntos, totalizando cerca de 100 horas de 

voo. Com o falecimento assumiu, por indicação da família controladora, a direção geral da 

empresa, com o título de Vice-Presidente Executivo. Segundo dois entrevistados, a morte do 

Sr. Harold precipitou uma decisão que já tinha sido tomada pelo empresário falecido. 

4.3 O PROCESSO DE INTERNACIONALIZAÇÃO DA BUSSCAR 

A seguir o processo de internacionalização da Busscar sob a gestão do Sr. Edson 

Andrade, no período de 1998 e 2002, é descrito de forma narrativa. 

4.3.1 México 

Embora a Busscar já exportasse desde a década de 1970, seu processo de 

internacionalização, entendido como investimentos diretos no exterior, começa efetivamente 

no México, e se inicia entre 1990 e 1992, através de joint-venture com uma estatal mexicana 

recém-privatizada para a Volvo, chamada Masa. Segundo um entrevistado, a Volvo abriu uma 

filial naquele país e como a Busscar já fornecia carrocerias para a filial brasileira da empresa, 

foi natural que passasse a fornecer também para a filial mexicana. 

Para a concretização desta sociedade, a Busscar entrou com a tecnologia em troca 

da participação acionária. Segundo um entrevistado: 

Em 1990, ela (a Volvo) montou essa operação e precisava de carrocerias. E como a 

Busscar já fornecia para Volvo do Brasil, houve um convite, e foi aí que o Sr. Haroldo 

aceitou. 
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A Busscar fornecia os produtos em CKD e em PKD e a Masa fazia a montagem 

final, a revisão técnica e os entregava aos clientes mexicanos (OLIVEIRA e NICOLAU, 2007). 

Segundo Linzemeyer et al. (2012, p. 71), “o objetivo maior da abertura da filial no 

México [em 1992] era entrar no mercado da América do Norte, além de ter a redução na carga 

tributária e nos fretes” (LINZEMEYER, SOUZA e JOÃO, 2012). 

Embora os balanços da Busscar se referissem à operação no México com joint-

venture, segundo um entrevistado não se pode dizer que a operação com a Masa representou 

efetivamente investimento direto no exterior. Segundo ele: 

A Busscar tinha uma operação no México, que era uma montagem de PKD e de SKD 

com a Volvo, não tinha internacionalização nenhuma. A Busscar exportava para 

Volvo, mas não tínhamos ninguém no México, a não ser os engenheiros que iam lá e 

orientavam a parte técnica, mas nós não participávamos da gestão da Volvo do 

México. Veja, nós éramos simplesmente ‘commodity da carroceria’, ou ‘commodity 

do ônibus’. [...] Chegavam prontas e era só colocar no chassi. 

A operação da Busscar com a Masa encerrou-se em 1998, imediatamente após o Sr. 

Edson ter assumido o cargo de Vice-Presidente Executivo. “Houve uma cisão” e a primeira fez 

um contrato de transferência de tecnologia com a Marcopolo, que se tornou sua sócia no país 

(CADÓ, 2001, p. 40). Segundo um entrevistado “a Volvo resolveu montar seus próprios ônibus 

e nós saímos dessa operação [...] A Volvo tinha um interesse de montar a fábrica de carrocerias 

no México”. 

O mercado mexicano era significativo para a Busscar, pois representava um 

faturamento de 180 milhões de dólares, com o envio de 200 carrocerias por ano, e “praticamente 

perdemos o cliente”. Com a cisão da aliança com a Volvo do México, a empresa perdeu cerca 

de 20% do seu faturamento. O impacto da cisão foi ainda maior no fluxo de caixa, dado que a 

Busscar tinha facilidade de antecipação dos contratos de câmbio reinvestindo os valores na 

produção do Brasil. 

Os entrevistados sugerem que a Busscar poderia ter se preparado melhor para a 

cisão. Um deles aponta que “a Volvo já tinha sinalizado o interesse em montar carrocerias no 

México, mas a Busscar não se preparou para isso. A situação da empresa era de apresentar uma 

estrutura tecnológica boa, mas não tinha visão estratégica”. 

Com as decisões sob o controle do Sr. Edson, ele passou a procurar alternativas no 

próprio México. Em um evento naquele país, fez contato com um grupo grande na área de 

transporte, a Oisa (Ómnibus Integrales) que tinha fábrica de carrocerias e de montagem de 

ônibus acabados, além de atuar no transporte urbano e rodoviário. Na opinião de um dos 
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entrevistados, “seria mais ou menos o que é o grupo Ruas3 aqui no Brasil. Era uma empresa 

muito grande, só que ela comprava da concorrência”. Nas palavras de um entrevistado “O Sr. 

Edson fez uma proposta de controle para este grande grupo de empresas de ônibus mexicano, 

que tinha a fábrica de ônibus instalada na cidade de Águas Calientes, no México”. Em agosto 

de 1999 a Busscar comprou a Oisa, assumindo o controle de 100% da empresa, por 10 milhões 

de dólares. No ano seguinte, a empresa publicou, no balanço patrimonial, o negócio realizado. 

Segundo um entrevistado: 

Dando continuidade ao processo de internacionalização da Companhia, fomos ao 

México adquirir uma fábrica completa de carrocerias visando o atendimento do 

mercado daquele país, centro americano e caribenho e, como um último passo, 

abrindo alternativas futuras para entrada no mercado norte americano. São mercados 

que necessitam de renovação da atual frota de ônibus, exigindo prioritariamente 

investimentos no segmento de transporte de passageiros e que devem crescer, no 

mínimo, entre 10 e 15% ao ano nos próximos 5 anos (BUSSCAR ÔNIBUS S/A, 
2000). 

Um dos entrevistados afirma que a aquisição da Oisa representou uma grande 

oportunidade de negócios. Segundo ele: 

A fábrica foi adquirida a um custo estupidamente baixo porque era uma fábrica que 

estava em vias de ser fechada... Ela fazia um monobloco, um estilão um pouco mais 

antigo, mais retrógrado, e nós tínhamos, então, a chance de montar, nesta mesma 

fábrica, os PKD’s enviados do Brasil para o México. Nunca mandamos um CKD, a 

fábrica não tinha capacidade de montar e exportar o ônibus, mas para o PKD, que é 
colocar a carroceria no chassi, fazer o acoplamento, ela tinha. 

Do ponto de vista operacional, no México eram montados os produtos da marca 

Busscar e produtos da marca Oisa, mais simples e de menor custo. Já os produtos com a marca 

Busscar, na sua maioria produzidos no Brasil, mais complexos e de maior valor, eram 

exportados para o México na forma de PKD. Lá eram montados sobre chassis da marcas Scania, 

MAN ou Oisa. 

Quanto ao acerto da compra como alternativa de negócio, os entrevistados se 

dividiram. Enquanto alguns defenderam a medida enfaticamente, destacando que a reposição 

                                                

 

 

 

3 O Grupo Ruas é proprietária de empresas de transporte coletivo da cidade de São Paulo e proprietária da 

fabricante de carrocerias CAIO Induscar. 
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da perda da demanda causada pelo rompimento com a Volvo era forte necessidade e que a 

oportunidade que se apresentou era excelente, outros manifestaram algum ceticismo. 

Típicos dos depoimentos dos que consideraram a operação um sucesso são os 

depoimentos abaixo: 

Como exemplo do volume negociado entre a Busscar mexicana e o mercado 

mexicano, a empresa assinou um contrato de 20 milhões de dólares para vender 200 

ônibus articulados para a empresa de transporte mexicana IAMSA. As carrocerias 

foram vendidas, montadas e a revisão também foi feita pela filial mexicana. 

Segundo um dos entrevistados, “a Busscar acabou tendo um sucesso muito grande 

com a Oisa e com o mercado mexicano, porque nós lançamos, fabricado no México, uma 

carroceria que nós exportávamos pra Volvo”. Ele continua: 

Quando chegamos no final, nós estávamos fornecendo pra VOLVO mexicana também 

ônibus fabricados na Oisa, ou seja, nós conseguimos de volta o volume de negócios 

que nós tínhamos no México e recuperamos parcialmente as negociações com a 
VOLVO. 

Linzemeyer et al. (2012) concordam com esse ponto de vista. Segundo eles, o 

negócio entre a Oisa e a Busscar acabou permitindo, à matriz, produzir ônibus urbanos e micro-

ônibus no Brasil, para atender o novo mercado. 

No tempo em que atuou no México, a Busscar utilizou-se das oportunidades que 

surgiram depois da crise financeira de 1995, até 2007. A economia mexicana evoluiu bastante, 

tinha resultados muito bons no período e a filial da Busscar se beneficiou disso Durante a crise 

da Busscar, em 2002, “a filial do México não sofreu problemas” (JORNAL A NOTÍCIA, 2012). 

Os que manifestam dúvidas afirmam, entre outras coisas: 

Em 2000, a Busscar no México atingiu produção e vendas de 324 unidades de ônibus 

integrais (entre carrocerias e chassis próprios), elevando o faturamento a 35 milhões 

de dólares lá (BUSSCAR ÔNIBUS S/A, 2001). O tamanho da escala parecia ser 

grande para a Busscar, mas pequeno se a visão era atingir o mercado americano, 

principalmente porque tinha baixa escala e não era um produto diferenciado. A 

capacidade da fábrica era de produção de 900 ônibus por ano, sendo que detinha 12% 

do mercado mexicano. 

Compraram uma empresa no México, empresa pequena. No mercado mexicano, tem 

que ter escala, um mercado de 100 a 120 milhões de habitantes e um país de 2 milhões 

de km², tem que ter escala para esse mercado, que ainda tem um agravante, da 
proximidade dos Estados Unidos e NAFTA, tem os acordos tributários que permitem 

importação facilitada. Então, ali tinha que entrar com um produto diferenciado e com 

escala, não podia ser uma operação pequena. 

A operação do México foi dirigida, desde o início da aquisição da Oisa, pelo Sr. 

Fabio Nielson, um dos filhos do Sr. Harold. A decisão da transferência foi tomada pelo Sr. 
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Edson, com a concordância da esposa do Sr. Harold. A decisão é polêmica porque, segundo 

várias fontes, Fabio era o único com condições de questionar as decisões do Sr. Edson. 

O valor investido na aquisição da fábrica no México foi de 10 a 15 milhões de 

dólares (NAIDITCH, 2001). Com relação ao aspecto crítico do impacto da operação sobre o 

fluxo de caixa da Busscar, não foi possível concluir, a partir das entrevistas e das matérias 

jornalísticas, qual foi o valor inicial investido na aquisição da Oisa. 

Sobre o impacto da compra da fábrica no México é possível, porém, fazer algumas 

especulações baseadas nas informações disponíveis. O modelo financeiro do negócio entre a 

Oisa e a Busscar consistia na Oisa pagar à Busscar os kits enviados por essa e reter o lucro na 

venda na unidade mexicana. A operação de montagem de carrocerias tem um fluxo de caixa 

negativo. Os materiais são pagos em 30 a 40 dias, e os recebimentos das vendas acontecem em 

60 a 70 dias. Além disso, o tempo de montagem é de cerca de 30 dias. Acrescente-se a isso o 

tempo de transporte dos kits do Brasil para o México. Fica claro que os desembolsos antecedem 

as receitas em pelo menos 120 dias. Em períodos de restrição de crédito, em que não é possível 

realizar operações de antecipação de contrato cambial. Isso, aliado à expansão da quantidade 

de ônibus exportado para o México, que passou de 200 para 500, pode ter sido uma sobrecarga. 

O que é claro é que já nessa altura, a situação de caixa da Busscar era problemática. Sobre esse 

ponto, mesmo um entrevistado identificado com a administração de Edson Andrade afirmou: 

Então, na verdade, o negócio saiu melhor do que havíamos previsto. Só que aí 

envolveria o capital de giro. Aí nós dissemos: “olha, então vamos fazer o seguinte, 

nós assumimos a fábrica da Oisa e vocês nos pagam a matéria-prima e nós fazemos 
toda a operação de engenharia, de montagem, de tudo, mas o pagar com ônibus não 

subentende que nós vamos comprar matéria prima” - porque senão nós não teríamos 

capital de giro pra isso. E eles aceitaram, aceitaram e aí nós assumimos a Oisa com 

um compromisso de, em 90 dias, mudarmos o padrão da carroceria mexicana. (Grifos 

do autor). 

Se sobre o impacto financeiro não foi possível concluir, sobre o aumento de risco 

não há dúvida. A operação de exportação de 200 ônibus para uma joint-venture com uma 

multinacional tradicional e sólida, a Volvo, foi substituída por uma empresa 100% controlada, 

num país que tinha acabado de passar por séria crise financeira e com a matriz estando numa 

situação de aperto de caixa. Sobre o caixa e sobre o risco, um entrevistado assim resumiu a 

situação: 

A Busscar tinha um problema de não ter recursos em caixa para aporte financeiro em 
investimentos ou em necessidade de melhoria, algo que elevava o risco do negócio 

porque só o grupo mexicano consumia 500 carrocerias por ano, cerca de 10% da 

quantidade de carrocerias produzidas pela Busscar no Brasil, um número expressivo 

ante a 200 carrocerias produzidas por ano para a Volvo do México. 
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Outro entrevistado afirmou: 

O México ajudou a drenar o caixa daqui, porque ia dinheiro para o México, iam 

recursos para o México e a Busscar numa situação ruim... 

A operação do México encerrou-se em 2012. Segundo um depoimento: 

“Eles fizeram a tentativa México até o começo do ano passado, quando o Fábio voltou 

em definitivo para o Brasil. Se não engano, foi fechada a operação do México em 

fevereiro do ano passado. Não tenho muito subsídio para lhe dar sobre a operação 
México, pelo que a gente sabe dessa questão, ia muito recurso para lá”. 

Segundo ainda o jornalista Vandré Kramer, o México não alcançou os resultados 

esperados (KRAMER, 2013). 

4.3.2 Cuba 

Em meados de 1999, a Busscar competiu e venceu uma disputa com a Marcopolo 

pelo direito de fornecer 1500 ônibus em aproximadamente 3 anos para Cuba. Cuba tinha 

interesse em que o ganhador da concorrência fizesse, pelo menos, a montagem dos ônibus no 

país. A Marcopolo estava em negociação com o governo cubano e seus planos incluíam o uso 

de chassis da Mercedes-Benz e o início da produção em 24 meses (NAIDITCH, 2001). 

Quando a notícia desse interesse, do governo cubano e das negociações, com a 

Marcopolo chegaram ao conhecimento dos dirigentes da Busscar, esses encontraram formas de 

participar da concorrência. Quando uma delegação de ministros cubanos veio ao Brasil para 

fechar negócio com a Marcopolo, conseguiram uma reunião com esses ministros e fizeram uma 

oferta de começar a produzir os ônibus em Cuba num prazo menor e, também, por preço menor. 

A gestão da Busscar admite ter sido bastante agressiva nessa negociação. 

Nossa primeira viagem internacional aconteceu ainda no mês de janeiro de 2000. Foi 

uma viagem para Cuba, uma viagem a convite do governo cubano, que estava 

fechando uma concorrência muito grande de ônibus de turismo. Tinha acontecido lá 
um problema que, não sei se você sabe, a carroceria de um ônibus é sempre acoplada 

a um chassi. Hoje em dia, no Brasil, não tem nenhum fabricante de chassi com 

carroceria. Nós entramos na concorrência com a Volvo e a Marcopolo entrou com a 

Mercedes. No fim, o comprador dos ônibus escolheu a carroceria Busscar, mas ela 

queria o chassi Mercedes (o nosso chassi ofertado era Volvo). Isso foi uma saia justa, 

porque a gente entrou com um parceiro e o cliente estava exigindo o parceiro do 

adversário. Aí tivemos que ir até lá para resolver essa situação, fomos os dois diretores 

e durante essas conversas, a coisa evoluiu no sentido de “por que vocês não montam 

o ônibus em Cuba?”. Aí começou o desafio e, como viabilizar um sistema capitalista 

em Cuba. Durante uma semana, nós ficamos lá, estudando, foram “n” reuniões que 

vazavam a noite toda, nos apresentaram uma instalação industrial vazia, na realidade 

era um galpão, que serviria para ser adaptada a uma fábrica de ônibus. Assinamos um 
protocolo de intenções, começamos a fazer aqui no Brasil os estudos e, dentro de 4 a 

5 meses, nós fechamos o negócio da montagem de uma empresa em Cuba, onde nós 



54 

 

não entraríamos com dinheiro, nós entraríamos com o nosso produto financiado e com 

a nossa tecnologia, e o governo de Cuba entraria com as instalações e com a parte 

comercial para vender os ônibus em Cuba, que na época demandava de 2 a 3 mil ao 

ano, não que a demanda fosse só essa, a demanda era muito maior, mas a capacidade 

de pagamento do governo de Cuba se restringia a 2 ou 3 mil unidades ano. Isso apenas 

para turismo e transporte urbano, que até então era feita em camelos, não sei se já 

ouviu falar em camelos, e feita em carroceria de caminhão, mesmo. Cuba, realmente 

foi, assim, uma coisa descomunal, porque os cubanos, foi justamente na época que o 

Lula estava assumindo a presidência da primeira fase.  Aí a presidência de Cuba estava 

totalmente fechada com a Marcopolo. O que acontece, os cubanos lá em Havana, eles 

tinham uma fábrica de ônibus. E eles queriam que a Marcopolo transferisse a 
tecnologia pra eles com uma participação acionária a ser aprovada pelo Fidel, seria 

um dinheiro que jamais sairia de Cuba, porque não tem como. 

E aí os cubanos abriram o leque e falaram: “Olha, nós temos uma fábrica, chamava-

se Caisa. Essa fábrica era uma parceria com a União Soviética e a coisa acabou não 

andando bem, e tal, e nós temos um potencial de compra de 500 ônibus por ano”. 

Você olha 500 ônibus por ano é, novamente, mais 10% da produção da Busscar. [...] 

Nós estávamos exportando ao redor de, pra Cuba, talvez 20 a 40 ônibus por ano, mas, 

mesmo assim exportávamos. 

A Busscar reformou uma fábrica antiga. Após a reforma, a unidade tinha capacidade 

de montar 600 ônibus por ano. A empresa que produziu os ônibus, a Caisa, era 70% do governo 

cubano e 30% da Busscar. Os componentes eram enviados do Brasil e cerca de 400 operários 

cubanos, com a ajuda de técnicos brasileiros, faziam a montagem em Cuba. A participação 

minoritária, segundo um entrevistado, era conveniente para a Busscar pois permitia a ela “não 

se envolver com a situação social do país”. 

Nós teríamos uma participação minoritária, não seria 100%, mesmo porque não era 

interesse nosso sermos majoritários em Cuba, o que acabaria no fundo não 

representando muita coisa. Mas nós não queríamos assumir uma responsabilidade, 

digamos, social que isso aconteceu muito: aonde você tinha que botar um funcionário, 

tinha que botar 10 porque o Partido Comunista tinha que arrumar emprego pra 10 

pessoas, isso aí nós vivemos muito, e foi a sorte. Então, nós fizemos uma carta de 

intenção que eles assumiriam a gestão e nós assumiríamos a tecnologia e a parte 

financeira. Lógico, porque o dinheiro iria sair através do financiamento do Brasil. 

Ainda sobre a situação política e social de Cuba, um entrevistado afirmou: 

Para você fazer negócios com Cuba, você passa pelo governo. E, para você passar 

pelo governo, obviamente tem que ter uns instrumentos não tão... como poderia dizer? 

Não tão ortodoxos. 

Para resolver os problemas financeiros que Cuba apresentava, a Busscar criou um 

projeto, juntamente com o BNDES, de engenharia financeira. A Busscar teria participação 

minoritária, o que a protegia de se envolver com a situação social do país. Foi assinada uma 

carta de intenção na qual, a Busscar se comprometia a fornecer tecnologia de produção de 

ônibus e a gestão financeira. Segundo um entrevistado que participou ativamente das 

negociações: 
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Estava tudo bonito, no ponto de vista estratégico, mas vamos ser frios, a gente sabe 

que Cuba tinha dificuldade de se, digamos, gerar recurso. Aí, fomos ao BNDES 

juntamente com o Alcides Tápias - era nosso consultor- e ele chegou a ser um dos 

diretores lá do BNDES, e com os ministros cubanos, e acabamos acertando uma linha 

de crédito. Para vocês terem uma ideia, em 5 anos a Busscar exportou mais ou menos 

300 milhões de dólares pra Cuba, pelo BNDES. Aí, o BNDES sinalizou que ele 

poderia, sim, fazer o financiamento, porque a gente teria que mandar tudo e nós não 

tínhamos fechado ainda a negociação com a Caisa, se não tivesse quem bancasse o 

financiamento, a Busscar não ia botar e nem tinha recurso pra botar lá na fábrica de 

Cuba. Quando nós percebemos que o BNDES estaria disposto a fazer esse 

financiamento, desde que apresentasse garantia, eu disse, olha, aqui já podemos dar o 
passo numa carta de intensão pra ninguém pegar a nossa estratégia, certo? 

O entrevistado apresentou a operação financeira montada para as operações 

cubanas: 

Aí nós montamos uma operação que se chama “scroll account”, eu não sei se vocês 

estão familiarizados, acho que é a pedra de toque, porque Cuba o que existe lá é a área 

de turismo, eles têm, o Ministério do Turismo lá de Cuba, tem agências no mundo 

todo e o turismo é muito forte. Pra vocês terem uma ideia, provavelmente, o turismo 
de Cuba deve, na minha época, girava em torno de 1 bilhão de dólares de recursos, 

por ano. E aí, o presidente do BNDES pediu que nós montássemos uma operação de 

“scroll account”. O que é “scroll account”? Eles vendiam um pacote para um grupo 

de turistas franceses, e esse grupo de turistas franceses teria que pagar através da 

agência de viagens hipoteticamente 100 mil dólares, tá? Dos 100 mil dólares, 5% ia 

pra uma conta “scroll account” para o BNDES do Brasil. 

Ainda sobre as operações financeiras, o entrevistado seguiu explicando: 

Então, fomos para lá e montamos alguns equipamentos aqui no Brasil, compramos 

outras máquinas e acabamos montando a fábrica, em Cuba, e começamos a produzir 

ônibus em Cuba e a remessa de Joinville das unidades totalmente desmontadas 

chamadas de CKD. E o negócio foi muito bem, financiado 100% pelo BNDES, com 

cartas de crédito, cartas de seguro da Sociedade Brasileira de Exportação e com uma 

estrutura de financiamento muito especial, montada, na época, pelo HSBC, uma 

estrutura de “collect account”, “mirror account”, de “scroll account” e de 

esterilização total do risco do governo de Cuba. 

Outro entrevistado explicou, em maiores detalhes, sobre as operações financeiras: 

Cuba vivia, ou ainda vive de turismo. Ela tem centros geográficos que mandam 

turistas para Cuba. Estes grandes centros são Espanha, Alemanha e Canadá. As 

operações que nós fizemos foram todas com operadores turísticos do Canadá. O que 
o Ministério do Turismo de Cuba fazia: enviava uma carta oficial a cada operador 

turístico dizendo “olha, a partir de hoje, todo o pacote que você vender para Cuba, 

deposite o dinheiro no banco X e na ilha tal, que obviamente não era Cuba. Esse banco 

X recebia o dinheiro na conta chamada “collect”, conta de coleta, ele montava um 

fundo que era o suficiente para pagamento das três próximas prestações e o resto ele 

liberava, isso era o “scroll”. O “mirror” acontecia em uma outra ilha, que era no 

Caribe, que era o espelho daquela conta para efeito controle de governo. E, este 

próprio banco que tinha o “scroll” é que fazia o pagamento do BNDES, então esse era 

o mecanismo. 

O BNDES pagava para a Busscar em nome do cliente. Nós vendíamos, por exemplo, 

para a Havanatur, em Cuba, o BNDES pagava diretamente para a Busscar e a 

Havanatur ficava devendo para o BNDES, que tinha toda essa operação de garantia 
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ou de esterilização do risco, ou seja, dinheiro que entra em Cuba não sai. Então, a 

gente fazia toda a operação antes do dinheiro entrar em Cuba, e de lá saía direto para 

o BNDES. Além disso, eu tinha garantia do SBCex, uma companhia de seguro 

internacional de exportação que garantia a operação toda. 

Um dos entrevistados confirmou que as operações financeiras ocorreram: 

Aí formalizamos isso, porque não era só a França, aí entrava Espanha, Brasil, todos, 

e montamos o “scroll account” e passou a ser a garantia do governo cubano para os 

empréstimos. Aí, fechou o processo, realmente o BNDES sinalizou que faria, sim, o 

financiamento. Só para vocês terem uma ideia, o primeiro financiamento que pegamos 

do BNDES foi de 50 milhões de dólares, e quando eles assinaram o contrato de 50 

milhões nessa conta de “scroll account”, esses 50 milhões seriam pagos aí em 8 anos. 

Nessa conta “scroll account” já tinha 5 milhões depositados pro BNDES antes de 

assinar. 

Edson Andrade e Claudio Nielson, em viagem a Cuba, identificaram que a fábrica 

oferecida tinha condição melhor do que supunham. A expectativa era de encontrar “tanques de 

guerra” na linha de produção. Os gestores da empresa cubana tinham conseguido atualizar-se 

para manter a manutenção dos ônibus tipo “camelo”, que eram utilizados pela empresa de 

ônibus de Cuba. A fábrica estava localizada em Guanajay, a 30 quilômetros da capital Havana, 

segundo o Balanço Patrimonial do exercício de 31/12/2000, da Busscar (2000). 

Os entrevistados indicam que alguns problemas não previstos ocorreram ao longo 

da operação. Um dos problemas, não identificados no levantamento de necessidades da 

empresa, foi a falta de insumos mínimos e menores em Cuba, desde fita isolante até parafuso. 

“Não havia nada que fosse encontrado facilmente, ou seja, tudo tinha que ser enviado da 

matriz”. Outro grande problema foi o excesso de gastos com passagens aéreas e hospedagens, 

pois já em 2001, cerca de 300 funcionários cubanos haviam sido treinados em Joinville por 

períodos que variaram de 30 a 90 dias. 

Como nos outros casos, foi impossível obter informações precisas sobre as finanças 

da operação com Cuba. É certo que a operação em muito -se não totalmente- foi financiada pelo 

BNDES e foi montada uma operação financeira para diminuir os riscos das partes brasileiras 

envolvidas. Uma parte central dessa operação era uma conta de scroll account. A operação 

consistia no BNDES financiar a Busscar quando da exportação e reaver os valores através de 

depósitos que o governo cubano fazia nessa conta. Segundo um entrevistado que participou 

intensamente dessa negociação, “5% da receita de Cuba com turismo era creditada nessa conta”. 

Tampouco o pesquisador conseguiu ter certeza sobre se a Busscar e o BNDES 

foram integralmente ressarcidos dos valores que dispenderam. Embora as partes, que foram 

responsáveis pela operação, afirmem que sim, há indícios de que pode não ter sido exatamente 

dessa forma. O jornalista Vandré Kramer (KRAMER, 2013) afirma que “Cuba foi frustrante”. 
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Mais significativo, uma das poucas admissões de problemas feitos pelos familiares da Busscar, 

Claudio Nielson afirmou referindo-se a Cuba “Esse foi um erro que seu Andrade cometeu. 

Botou os ônibus para produzir e exportar faltando detalhes da documentação final” (JORNAL 

A NOTÍCIA, 2012, p. 18). 

Como no caso do México, a partir das entrevistas e material jornalístico, não foi 

possível determinar o resultado financeiro da operação, as evidências com relação ao risco 

assumido terem sido consideráveis maiores. Nas palavras do próprio Edson Andrade, em 

entrevista concedida a uma revista nacional à época: “Os brasileiros ainda veem Cuba como 

um mercado de alto risco. Nós vemos como uma oportunidade”. Na época, apenas três empresas 

brasileiras tinham operações locais em Cuba: A Petrobras, a Souza Cruz e a Busscar 

(NAIDITCH, 2001). 

Segundo Linzemeyer et al. (LINZEMEYER, SOUZA e JOÃO, 2012), a parceria 

foi gradativamente desfeita porque o governo cubano deixou de pagar o financiamento e, como 

consequência, a Busscar deixou de receber o que lhe era devido. 

Em Cuba, foram montados 523 ônibus, em 2000, gerando um faturamento de 

exportação de 20 milhões de dólares. A fábrica de Cuba tinha a capacidade de 600 unidades por 

ano e era o principal fornecedor de unidades para o turismo cubano. Alguns entrevistados 

estimaram que entre 2000 e 2002, cerca de 2000 ônibus teriam sido exportados para Cuba. 

A unidade parou de funcionar em 2004. 

4.3.3 Venezuela 

Relativamente às operações com Cuba, México e Colômbia, os investimentos na 

Venezuela foram menores e de duração mais curta. Tanto a oportunidade como a engenharia 

financeira passaram por Cuba. Quando Hugo Chávez assumiu a presidência daquele país, a 

Busscar identificou uma oportunidade de internacionalização em função da boa relação que 

passou a haver entre o governo cubano e venezuelano. Em uma visita do presidente venezuelano 

ao estado cubano, o presidente cubano mostrou-lhe que os ônibus que estavam sendo utilizados 

para transportar a comitiva eram fabricados em Cuba. A partir daí surgiram os contatos entre a 

Busscar e a Venezuela. Segundo um dos entrevistados: 

O Sr. Castro disse a Chávez: “Mira, este bus es hecho en Cuba”. Chávez não 

acreditou, o comandante Castro desceu com ele do ônibus e mostrou uma placa que 

nós colocávamos no ônibus “Hecho en Cuba” e ele contou a história de como esses 

ônibus eram montados lá, aí o Chávez mandou um convite/intimação para gente 

montar também uma fábrica na Venezuela. A partir daí, surgiram os contatos entre a 

Busscar e a Venezuela. 
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A fábrica da Venezuela foi montada baseada em uma linha de veículos rodoviários 

descontinuada, de Joinville. O acerto, entre os países cubano e venezuelano, era em petróleo e 

o treinamento do pessoal venezuelano era feito em Cuba. A empresa foi montada em um galpão 

reformado, uma apresentação foi realizada na cidade de Barquisimeto, porém, como o 

financiamento do governo não aconteceu durante um ano e meio, um investimento de 1 milhão 

de dólares foi praticamente perdido. Dois funcionários chegaram a morar na Venezuela, mas 

sequer conseguiram realizar uma venda, devido à falta de incentivo local na compra dos ônibus 

da Busscar. 

A unidade, portanto, não chegou a operar. 

4.3.4 Colômbia 

A internacionalização para a colombianos ocorreu porque tanto a Busscar como a 

Marcopolo foram procuradas por fabricantes que as convidaram para tornarem-se sócia. As 

empresas colombianas não tinham tecnologia para atender o projeto TRANSMILENIO, um 

projeto de transportes urbanos, apoiado pelo Banco Mundial, com investimentos realizados em 

torno de 5 bilhões de dólares e com a demanda de 1000 ônibus. Este projeto foi espelhado no 

mesmo modelo desenvolvido no Brasil, implantado na cidade de Curitiba. Na opinião de um 

dos entrevistados: 

TRANSMILENIO é o maior projeto de ônibus de transporte terrestre que existe, hoje 
no mundo o mais moderno, o maior, reestruturou a cidade inteira, reformulou todo o 

transporte da cidade de Bogotá, um projeto maravilhoso. 

A Busscar e a Marcopolo puderam fazer suas escolhas pelos seus novos sócios 

nestas joint-venture, cada uma se associou com uma fabricante de ônibus diferente. O modelo 

financeiro era através das linhas de financiamento de exportação do BNDES, 

fundamentalmente financiamento FINAME. 

A fábrica resultante da joint venture foi instalada na cidade de Pereira, a 200 km de 

Bogotá, o que contribuiu muito com a conquista do mercado colombiano. A capacidade da 

fábrica era de 1.300 unidades por ano. Segundo um entrevistado: 

Também no ano de 2001 foi assinado protocolo de intenções para a constituição da 

Busscar de Colômbia, juntamente com a empresa colombiana Carrocerias de 

Occidente Ltda., com planta industrial estabelecida na cidade de Pereira, na qual, após 

a conclusão da transação prevista para 2002, a Sociedade deteve 40% de aquisição. 

Com a produção iniciada, o processo de produção foi gradativamente sendo 

alterada. Segundo um dos entrevistados: 
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Começamos realmente a transferir tecnologia para o sócio fazer alguns tipos de ônibus 

e, mais do que isso, começamos a transferir para ele ônibus PKD para serem montados 

na Colômbia que serviriam as linhas alimentadoras do projeto TRANSMILENIO, são 

ônibus mais simples. Até que demonstrou total competência e nós começamos, 

também, a enviar os articulados para que ele montasse na Colômbia e fornecesse o 

projeto TRANSMILENIO. 

Transferimos para Colômbia, 100% passamos a produzir o ônibus que produzíamos 

aqui no Brasil, passamos a produzir lá em Moreno, acho que é a cidade, na fábrica 

deles. Montamos uma linha de montagem, a Colômbia já estava mais avançada, 

adaptamos às necessidades do projeto TRANSMILENIO e, digamos, a operação foi 

muito redonda. 

A operação com a Colômbia é a única com relação a qual há concordância de que 

foi bem sucedida e também a única que sobreviveu à falência da Busscar, tendo o sócio 

colombiano dado continuidade à operação. 

Segundo um dos entrevistados, “Colômbia continua, eles têm que vender para pagar 

aqui no Brasil”. A Busscar da Colômbia continua produzindo e fornecendo ônibus para o 

Transmilênio (BUSSCAR, 2013). O jornalista Claudio Loetz publicou, em uma coluna que 

escreve frequentemente para o Jornal A Notícia (LOETZ, 2012), que a filial da Colômbia 

produziu 120 ônibus tipo biarticulado para entregar ao sistema Transmilenio daquele país. 

4.3.5 Noruega e outros países 

A internacionalização para a Noruega também decorreu da relação da Busscar com 

a Volvo. A Volvo estava montando uma empresa para atender o mercado escandinavo e propôs 

à Busscar uma associação. A Busscar adquiriu 33% da empresa Vest Karrocerie, em 2001. O 

acordo previa que a Volvo aportaria a tecnologia de isolamento térmico e aquecimento, 

essencial para atender aquele mercado e a Busscar aportaria a tecnologia de encarroçamento. 

Segundo alguns entrevistados, a joint-venture foi desfeita em função de dificuldades 

tecnológicas. No final, o negócio foi desfeito tendo a Busscar recebido pelos seus investimentos 

600 mil reais. É pouco provável que essa soma a tenha ressarcido dos gastos nos quais incorreu. 

Em 2001, a empresa assinou um contrato de intensão de compra de 35% das ações 

de uma fábrica da Scania instalada na Dinamarca, que tinha capacidade para a produção entre 

150 e 180 ônibus por ano e um faturamento potencial de 25 milhões de dólares, porém, a 

operação não chegou a ser concluída. 

Em fevereiro de 2003, a Busscar iniciou um contato de intenção de aliança com a 

Motor Coach Industries International (MCI), dos Estados Unidos, para a produção de ônibus 

específicos para o mercado americano. A Busscar faria teste em estados específicos que exigiam 

ônibus modelos “low floors”, ônibus tipo piso baixo, visando atender às necessidades do 
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mercado americano e, também, a limitação da capacidade de produção da MCI, projeto 

apresentado na feira Motor Coach nos Estados Unidos. 

Na época, ocorreram visitas recíprocas entre as fábricas, através do Sr. Tom Sorrels, 

CEO da MCI, e o Sr. Edson Andrade, o qual tinha uma relação próxima quando ainda morava 

nos Estados Unidos. O objetivo seria a entrada no mercado americano, com uma empresa líder 

no segmento de ônibus. A MCI detinha a participação superior a 60% do mercado. 

Não passou de um contato de intenções. 

4.3.6 Síntese dos dados qualitativos 

Os dados qualitativos, embora não permitam que se conclua sobre alguns aspectos 

do processo de internacionalização da Busscar, permitem, por si mesmos, concluir sobre outros 

aspectos diretamente ligados a questões de como a Busscar se internacionalizou e sobre as 

categorias de análise feitas. 

A Tabela 4 - Ficha Técnica da Internacionalização da Busscar, que faz uma síntese 

de algumas informações que apareceram nessa seção destaca que, entre 1990 e 1998, enquanto 

a Busscar teve como gestor principal um membro da família, foi aberta apenas uma subsidiária 

no exterior. No período 1999 a 2002 foram abertas cinco, sendo que três envolvendo 

investimentos significativos e representando aumento expressivo da dependência, em termos 

de vendas e faturamento, do exterior. 
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Tabela 4 - Ficha Técnica da Internacionalização da Busscar (entre 1999 e 2002) 

Parâmetros México Cuba Noruega Venezuela Colômbia 

Ano da ida 1999 2000 2001 2001 2002 

Capacidade instalada (ano) 500 500 180 240 1300 

Modelos Rodoviário Rodoviário e 

Urbano 

Rodoviário Rodoviário Urbanos 

Forma de controle Aquisição Joint-Venture 

30% 

Joint-Venture 

35% 

Joint-Venture 

51% 

Aquisição 

40% 

Modo de Propriedade Tecnologia e 

Gestão 

Tecnologia Tecnologia Tecnologia e 

Gestão 

Tecnologia 

Quem era o parceiro Oisa Caisa Vest 

Karrocerie 

Carrocerias 

Larenses 

Carrocerias 

Occidente 

Valor Aquisição ou 

Financiamento (em milhão) 

R$ 10 R$ 8 US$ 6 US$ 4  R$ 10 

Forma de financiamento Financiamento 

Próprio 

BNDES Financiamento 

Próprio 

Financiamento 

Próprio 

BNDES, 

BID, Banco 

Mundial 

Funcionários 80 300 n.d. 2 1331 

Previsão Faturamento 

Anual (em milhão) 

US$ 30 US$ 60 US$ 25 US$ 4 US$ 30 

Como acabou Dependia da 

produção de 

Joinville 

O governo 

cubano não 

honrou os 

financiamentos 

Tecnologia 

aplicada 

errada 

Não houve 

liberação de 

financiamento 

pelo governo 

venezuelano 

Continua 

administrada 

pelos sócios 

colombianos 

Retorno Tecnológico (em 

milhão) 

US$ 1 US$ 1 n.d. n.d. n.d. 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Portanto é muito claro que houve aceleração forte da velocidade do processo de 

internacionalização. Na Figura 7 - Número de Subsidiárias Estrangeiras da Busscar ressalta isso 

ainda mais. 

Em termos de escopo, também, os dados são claros. Enquanto entre 1990 e 1998 a 

Busscar tinha investimentos em apenas um país, apenas três anos depois ela estava presente em 

cinco. Ela poderia, pelo menos em tese, ter concentrado seus investimentos em um ou dois. Não 

foi isso que aconteceu. 
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Figura 7 - Número de Subsidiárias Estrangeiras da Busscar 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Finalmente com relação ao risco, embora um ou outro país apenas pudesse deixar 

margem a dúvida se houve aceitação de aumento desse, os dados dos cinco investimentos em 

conjunto são bastante conclusivos. Sobre esse ponto, no entanto, os dados quantitativos vão 

reforçar as evidências e a clareza que a proposição averigua (ou que na proposição se verifica). 

4.4 DADOS QUANTITATIVOS 

A seguir, são apresentados dados quantitativos, principalmente análises a partir dos 

demonstrativos financeiros, da Busscar e cruzamentos com dados do setor. 

A análise quantitativa é um passo que consome tempo e que muitas vezes não 

aparece em estudos de caso. A afirmação de Hair et al. (2009), referindo-se a outro contexto, 

que a análise de dados quantitativos permite identificar observações atípicas e testar suposições 

pode ser aplicada a estudos de caso predominantemente qualitativos. As análises realizadas 
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nesta pesquisa são a análise macroeconômica e a análise dos demonstrativos financeiros, abaixo 

apresentados, com a intenção principal em triangular com a análise qualitativa. 

4.4.1 Análise dos Demonstrativos Financeiros 

As análises financeiras são baseadas nos balanços patrimoniais e demonstrativos de 

resultados da Busscar publicados na imprensa. Para detalhes, esses documentos encontrados na 

pesquisa documental, estão anexados a esta pesquisa e se localizam nos APÊNDICES. 

A Figura 8 - Volume de Produção de Ônibus das associadas FABUS x Busscar 

mostra a evolução da empresa em termos de unidades produzidas entre 1999 e 2011. Entre 1999 

e 2001, a evolução do número de unidades produzidas acompanha aproximadamente a evolução 

do setor. A partir daí, essa evolução obedece a disponibilidade ou falta de recursos financeiros. 

Entre 2002 e 2004 a quantidade produzida foi fortemente reduzida e apresenta recuperação a 

partir de 2005, em função de um aporte de 30 milhões de reais feito pelo BNDES e 10 milhões 

de reais de fornecedores. Em 2008, o volume produzido, de mais de 4.700 unidades, quase 

equivale ao ano de 2000, que foi o pico da empresa. Porém, como a partir daquele ano houve 

concentração de vencimento de dívidas renegociadas e aperto de liquidez causado pela crise 

internacional, a produção da empresa, voltou a cair rapidamente até seu encerramento em 2011, 

ano que antecede a sua falência. 

Em termos de unidades produzidas, a Busscar apresenta queda de 24,3% de 1998, 

ano em que produziu 4.752 duas unidades, para 1999, em que produziu 3.598 unidades. A 

queda, entre 1998 e 1999, está relacionada com a crise pela qual o país passou naquele ano e 

afetou todo o setor. O crescimento expressivo, de 1999 para 2000, que em princípio poderia ser 

atribuído a uma política agressiva de vendas por parte da Busscar, não é muito maior que o 

crescimento do setor, que é de 40,5%. Esses dados, portanto, pouco acrescentam à análise feita 

até aqui. 

Entre os anos de 1999 e 2000, a produção apresentou um aumento de 52% e 

manteve-se acima de 5 mil unidades em 2001. A produção caiu 59,1% e 55,4%, nos anos 2002 

e 2003, respectivamente. Embora o setor tenha apresentado queda nesses anos, as porcentagens 

foram menores que as da Busscar. E o crescimento entre 2004 e 2008 também ficou abaixo do 

setor. A quantidade produzida pelos fabricantes de carrocerias associados à FABUS, um a um, 

estão disponíveis nos APÊNDICES. 
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Figura 8 - Volume de Produção de Ônibus das associadas FABUS x Busscar 

Fonte: FABUS (2011) 

As quedas abruptas da produção nos anos de 2002 e 2003 claramente foram em 

função da crise financeira pela qual a empresa passou naqueles anos. A retomada, nos anos de 

2004 a 2008, quando voltou a níveis próximos aos maiores alcançados pela empresa, se 

explicam pelos empréstimos que a empresa conseguiu junto ao BNDES, renegociação da dívida 

com credores e acertos entre os sócios controladores e os dois minoritários. As novas quedas 

em 2009 e 2010 se devem, segundo os controladores, à concentração de compromissos 

financeiros com fornecedores e ex-sócios naqueles anos. 

Na Figura 9 - Volume de Exportação de Ônibus das associadas FABUS x Busscar, 

pode-se notar que com o número de unidades exportadas acontece um fenômeno parecido com 

o de unidades produzidas. A evolução acompanha a do setor em 2000 e 2001 e sofre queda 

acentuada entre 2002 e 2004, recuperando-se parcialmente até 2006 e sofrendo queda acentuada 

a partir de 2008. Em 2006, a Busscar conseguiu exportar quase 1.800 unidades, mais do que o 

exportado nos anos 2000 e 2001, a melhor fase de exportação no período desde o início da 

internacionalização da empresa. 

A elevação da exportação da Busscar entre 1999 e 2000 foi de 134,2%, enquanto 

que a exportação das empresas fabricantes de ônibus como um todo foi de 94%, incluindo a 

própria Busscar. Porém, enquanto as exportações do setor continuaram a crescer fortemente 

nos anos seguintes tendo sido 19,9%, 7,3% respectivamente entre os anos 2000 e 2001, 2001 e 
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2002 as exportações da Busscar foram no sentido contrário. Sofrera quedas de 3,2%, 57,8% nos 

mesmos períodos. 

 

Figura 9 - Volume de Exportação de Ônibus das associadas FABUS x Busscar 

Fonte: FABUS (2011) 

Comparando a produção e a exportação da Busscar, o ano 2000, logo após a 

internacionalização da empresa para o México, Cuba e Colômbia foi o que apresentou 

crescimento maior. A maior queda ocorreu entre anos 2002 e 2003, quando a empresa passava 

por dificuldades financeiras. Estes dados, sob uma lente mais aproximada do período da gestão 

não-familiar que ocorreu entre 1999 e 2003, podem ser analisados na Figura 10 - Unidades 

Exportadas Busscar x FABUS entre 1999 e 2003. 
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Figura 10 - Unidades Exportadas Busscar x FABUS entre 1999 e 2003 

Fonte: FABUS (2011) 

A participação da Busscar no mercado interno em unidades produzidas alcançou 

32,1% em 2001, declinando para apenas 5% no ano de 2003. Estes dados podem ser analisados 

na Figura 11 - Participação de Mercado da Busscar entre 1999 e 2003. 

 

Figura 11 - Participação de Mercado da Busscar entre 1999 e 2003 

Fonte: Elaborado pelo autor, baseado na produção FABUS (2011) 

Em termos financeiros, as vendas líquidas tiveram aumento de 57,7% entre 1999 e 

2000, saltando de 209,4 para 330,2 milhões de reais. De 2000 para 2001, houve novo aumento 
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expressivo das vendas - 18,2%, tendo essas alcançado 390,4 milhões de reais. Porém, nesse ano 

já começam a aparecer indícios de problemas nos demonstrativos financeiros e o lucro líquido 

tem queda de 55,8%, ficando em 9,1 milhões, quando tinha sido de 11,4 milhões em 1999 e de 

20,6 milhões em 2000. A partir daí os resultados pioraram rápida e acentuadamente chegando 

a um prejuízo de 172,7 milhões de reais em 2002 e 119,9 milhões de reais, em 2003. A evolução 

das vendas líquidas e do lucro líquido estão apresentados de forma gráfica na Figura 12 - 

Vendas Líquidas x Lucro Líquido da Busscar entre 1999 e 2003. 

 

Figura 12 - Vendas Líquidas x Lucro Líquido da Busscar entre 1999 e 2003 

Fonte: Elaborado pelo autor, baseado nos DRE’s 

Os Ativos e os Passivos, no período de 1998 e 2002, cresceram de 222 milhões de 

reais para 430 milhões de reais. O mesmo não ocorreu com a Receita Bruta, que saiu de 208 

milhões de reais, em 1998, para 432 milhões de reais, em 2001, e caiu para 167 milhões, em 

2002. Estes dados podem ser analisados na Figura 13 - Comparativo das Contas de 

Demonstrativos (1998-2002). 
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Figura 13 - Comparativo das Contas de Demonstrativos (1998-2002) 

Fonte: Elaborado pelo autor 

O grupo de contas Ativo Circulante da Busscar seguiu o comportamento da Receita 

Bruta, ou seja, apresentou crescimento entre 1998 e 2001, tendo saltado de 84 milhões de reais 

para 183 milhões de reais nesse período. Em 2002, caiu para o valor de 109 milhões de reais. 

No grupo de contas Ativo Circulante são consideradas as contas de liquidez imediata, que se 

convertem em dinheiro a curto prazo, tendo ele o vencimento até o encerramento do exercício 

ao encerramento do BP (ASSAF NETO, 2007). A queda foi influência da queda das contas 

Estoques, Contas a Receber de Clientes e Impostos a Compensar. 

No grupo de contas Realizável de Longo Prazo, estão relacionadas às contas de 

todos os direitos realizáveis após o término do exercício seguinte ao encerramento do BP 

(ASSAF NETO, 2007). Foram provisionados 25 milhões de reais em crédito de impostos 

realizáveis para o período de 10 anos. 

O Ativo Permanente, que tem menor grau de liquidez, saltou de 163 milhões de 

reais para 224 milhões de reais, em 2002, devido a uma reavaliação do imobilizado feito em 

agosto de 2002, fato explicado nas Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis do BP de 

2002 (BUSSCAR ÔNIBUS S/A, 2003). Estes dados podem ser analisados na Figura 14 - 

Demonstrativo das Contas de Ativo (1998-2002). 
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Figura 14 - Demonstrativo das Contas de Ativo (1998-2002) 

Fonte: Elaborado pelo autor 

O Passivo Circulante da Busscar, onde estão relacionadas todas as contas das 

obrigações a curto prazo da empresa, ou que ocorrerão até o final do exercício sem exceder 365 

dias (ASSAF NETO, 2007), seguiu o comportamento da Receita Bruta, ou seja, apresentou 

crescimento entre 1998 e 2001, de 51 milhões de reais para 232 milhões de reais, caindo para 

o valor de 110 milhões de reais, em 2002. Essa queda é fruto da diminuição das contas 

Fornecedores e Empréstimos e Financiamentos, de 64 e 131 milhões de reais, respectivamente, 

para 40 e 4 milhões de reais, respectivamente. A diminuição de Empréstimos e Financiamentos 

corresponde ao aumento no grupo de Contas Exigível a Longo Prazo. Nesse último, são 

contabilizadas as obrigações que vencerão após 365 dias. Esse aumento se deu principalmente 

na conta Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos. 

O Patrimônio Líquido, que representa os recursos próprios da empresa pertencente 

a seus acionistas ou sócios (ASSAF NETO, 2007), teve alteração nas contas Reserva de 

Reavaliação, uma reavaliação do imobilizado feito em agosto de 2002. Por essa reavaliação, 

essa conta passou de 21 para 74 milhões de reais, e Lucros (Prejuízos Acumulados), de 76 para 

102 milhões de reais (BUSSCAR ÔNIBUS S/A, 2003). Estes dados podem ser analisados na 

Figura 15 - Demonstrativo das Contas de Passivo (1998-2002). 
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Figura 15 - Demonstrativo das Contas de Passivo (1998-2002) 

Fonte: Elaborado pelo autor 

O Ciclo Operacional representa as fases operacionais da empresa, que vão desde a 

aquisição de materiais para a produção até o recebimento das vendas efetuadas. Ele indica 

quanto tempo a empresa necessita financiar sua atividade (ASSAF NETO, 2007). O Ciclo 

Operacional da Busscar se manteve entre 32 e 30 dias, dentre os anos de 1998 e 2002, 

excetuando-se em 2001, que foi de apenas 16 dias. No entanto, em 1998, o tempo médio de 

permanência dos produtos em estoques, que era, em média, 37 dias, aumentou gradativamente 

chegando, em 2002, a 52 dias. Os prazos médios de recebimento dos clientes, que era de 33 

dias, em 1998, e passou para 123 dias. Esses dois aumentos, com certeza, provocaram um 

aumento significativo da necessidade de capital de giro. Esse aumento, aliado às dificuldades 

de obtenção de novos financiamentos devem ter provocado renegociações a atrasos no 

pagamento a fornecedores. Isso provavelmente explica o aumento do prazo médio de 

pagamento de 38 dias, em 1998, para 144 dias, em 2002. Estes dados podem ser analisados na 

Figura 16 - Índices de Atividades (1998-2002). 
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Figura 16 - Índices de Atividades (1998-2002) 

Fonte: Elaborado pelo autor 

As margens são calculadas entre o resultado do Lucro Líquido e os Resultados 

Bruto, Operacional e Líquida (ASSAF NETO, 2007). As Margens Bruta, Operacional e Líquida 

mantinham a mesma diferença entre 1998 e 2001, excetuando-se em 2002, quando houve um 

aumento considerável das Margens Operacional e Bruta, já demonstrando que a Receita não foi 

suficiente para pagar sequer a operação da empresa. 

A avaliação do desenvolvimento pode ser processada por meio do retorno do ativo 

total, promovendo informações adicionais sobre a evolução da situação econômica da empresa. 

O Retorno sobre o Ativo caiu de 15,5% para -40%, entre 1998 e 2002. Outro indicador é o 

Retorno sobre o Patrimônio Líquido, uma taxa de retorno produzida pelo capital próprio 

investido na empresa. O Retorno sobre o Patrimônio Líquido variou entre 35% e 84%. Estes 

dados podem ser analisados na Figura 17 - Índices de Resultados (1998-2002). 
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Figura 17 - Índices de Resultados (1998-2002) 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Os indicadores de liquidez demonstram “a situação financeira de uma empresa 

frente a seus diversos compromissos financeiros”, afirma Assaf Neto (2002, p. 171) e seu 

cálculo é o valor do ativo circulante sobre o passivo circulante. O principal índice para medi-la 

é o Índice de Liquidez Corrente (ILC) que indica o quanto existe de ativo circulante para cada 

real de dívida a curto prazo. Ele é um indicador forte da capacidade da empresa de financiar as 

suas necessidades de capital de giro (ASSAF NETO, 2007). O ILC era de 1,64 pontos em 1998. 

Esse índice pode ser considerado bom quando é maior que 1,0 porque denota que o capital 

circulante líquido da empresa é positivo e quanto maior, maior é a capacidade da empresa em 

financiar as suas necessidades de capital de giro (ASSAF NETO, 2002, p. 172).  Esse índice 

sofre uma queda muito forte já em 2000, quando cai para 0,77. Esse índice, por si só indica que 

houve deterioração acentuada da liquidez da Busscar já nesse ano. Isso significa que, para cada 

real de dívida a curto prazo, a Busscar apresentou 1,64 vezes seu passivo circulante, depois 

apresentou menor quociente, diminuindo a capacidade de financiar suas necessidades de capital 

de giro (ASSAF NETO, 2007). 

O mesmo comportamento pode ser observado com o Índice de Liquidez Seco, que 

demonstra a porcentagens das dívidas em curto prazo passíveis de serem saldadas mediante 

apenas a utilização dos itens monetários de maior liquidez do ativo circulante (ASSAF NETO, 

2007). A liquidez seca é importante para avaliar a capacidade da empresa cobrir as contas do 

Disponível e Valores a Receber em curto prazo. Para isso, o seu cálculo é a subtração do ativo 
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circulante, dos estoques e das despesas antecipadas sobre o passivo circulante. Esse índice, que 

era 1,17, em 1999, caiu para 0,77 em 2000. No primeiro ano, o disponível e os direitos 

realizáveis a curto prazo são suficientes para cobrir as suas dívidas de curto prazo, porém, no 

segundo somente 77% das dívidas de curto prazo estão coberto dessa maneira (ASSAF NETO, 

2002, p. 172). Estes dados podem ser analisados na Figura 18 - Índices de Liquidez (1998-

2002). 

 

Figura 18 - Índices de Liquidez (1998-2002) 
Fonte: Elaborado pelo autor 

O Índice de Liquidez Geral, também conhecido como “capital de giro próprio”, é 

utilizado para comparar a liquidez da empresa em curto e longo prazos e serve para revelar a 

capacidade da empresa de saldar todas as suas obrigações financeiras. Seu cálculo é a soma do 

ativo circulante com o realizável a longo prazo sobre a soma do passivo circulante com o 

exigível a longo prazo (ASSAF NETO, 2002). 

É possível notar que a Busscar tinha capital de giro próprio nulo, em 1998, enquanto 

que a Marcopolo, sua principal concorrente, tinha um capital de giro próprio positivo, ou seja, 

a Marcopolo tinha como pagar suas dívidas (de curto e longo prazos) com o circulante (dinheiro 

em caixa, estoques, duplicatas a receber de clientes) e com o realizável de longo prazo 

(recebível de longo prazo). Em 1999, não é possível comparar o índice entre as duas empresas 

porque a Busscar não esteve na lista das 500 maiores empresas da Exame (EXAME ABRIL, 

2013). A Busscar apresentou um capital de giro próprio negativo, diminuindo a sua capacidade 

de pagar as suas dívidas, nos anos 2000 e 2001, enquanto que a Marcopolo apresentou uma 
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oscilação entre 1999 e 2001, mas apresentando uma capacidade positiva de liquidar as dívidas 

de curto e longo prazos utilizando o capital de giro próprio. 

Tabela 5 - Índice de Liquidez Geral da Busscar e Marcopolo 

Empresa 1998 1999 2000 2001 

Busscar 
1  0,9 0,8 

(211ª)  (217ª) (222ª) 

 

Marcopolo 
1,6 1,4 1,6 1,2 

(76ª) (70ª) (66ª) (105ª) 

Fonte: EXAME (EXAME ABRIL, 2013), adaptado pelo autor 

Finalmente, com relação a fontes permanentes de capital, o índices estão 

apresentados na Figura 19 - Índices de Endividamento (1998-2002). O índice de endividamento, 

que mede o passivo total sobre o patrimônio líquido do exercício, era de 41,03% do capital 

próprio representado por dívidas. Esse índice pode ser considerado muito bom, ou seja, para 

cada 1.000 reais dos acionistas da empresa, 410 reais foram assumidos como dívidas pela 

empresa (ASSAF NETO, 2002, p. 146). Esse índice chegou a 92,57% em 2002, dobrando o 

capital próprio representado por dívidas. O capital dos sócios estava comprometido em 92,57% 

para cobrir seu endividamento. 

Já o Índice de Exigível pelo Patrimônio Líquido, que mede o endividamento de 

curto e longo prazos sobre o patrimônio líquido da empresa, ou seja, a soma das obrigações de 

curto prazo (salários a pagar, fornecedores a pagar, bancos, impostos a pagar, etc.) e longo prazo 

(empréstimos, financiamentos, etc.) saltou de 69,57% para 1245,16% no mesmo período, o que 

representa uma necessidade muito grande Enquanto o Exigível de Patrimônio Líquido de em 

torno de 70% pode ser considerado ruim. Qualquer índice acima de 100% claramente sugere 

que a empresa tem problemas de necessitar capital de terceiros para dívidas de longo prazo. O 

Índice de Endividamento Geral saiu de 41,03% para 92,57%, entre 1998 e 2002. Estes dados 

podem ser analisados na Figura 19 - Índices de Endividamento (1998-2002). Qualquer 

indicador calculado sobre o Exigível de Longo Prazo, em 2002, sofrera abruptos 

comportamentos, pois os empréstimos e financiamentos saltaram de 52 milhões para 287 

milhões de reais (BUSSCAR ÔNIBUS S/A, 2003). Dentre as contas que afetaram este grupo 

de contas está um acordo de pagamento a fornecedores, que foi transformada em dívida de 

longo prazo a ser paga em 10 anos, financiamento de importação em moeda estrangeira e 

empréstimo para capital de giro, que deveriam ser pagos de 2004 a 2007 (em quatro anos). 
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Figura 19 - Índices de Endividamento (1998-2002) 

Fonte: Elaborado pelo autor 

Outros indicadores podem ser analisados nos APÊNDICES. 

4.4.2 Síntese dos Dados Quantitativos 

Os dados quantitativos corroboram os qualitativos principalmente com relação ao 

risco. Onde os reflexos dos investimentos e da expansão acelerada se manifestam com maior é 

nos índices de liquidez seca e corrente. Esses índices medem a relação entre a disponibilidade 

de recursos e a necessidade de recursos para fazer frente ao endividamento no curto prazo. A 

diferença entre os dois índices é que no índice de liquidez corrente inclui-se o estoque como 

recurso e no índice de liquidez seco esse não é incluído. Os índices de liquidez superiores a 1,0 

(hum) nos balanços de 1998 e 1999 indicam que os recursos disponíveis no ativo circulante 

(caixa, recebíveis a curto prazo) superam os compromissos registrado no passivo circulante 

(basicamente fornecedores e dívidas bancarias de curto prazo). Valores menores do que 1,0 

(hum) indicam que os ativos são insuficientes para fazer frente aos passivos circulantes. O 

índice de liquidez corrente ser menor que 1,0 (hum) significa que mesmo se todo o estoque se 

convertesse em caixa imediatamente, ainda assim não haveria recursos suficientes para horar o 

compromissos de curto prazo.  

Os índices financeiros deixam claro que houve um deterioração forte da situação 

financeira da Busscar entre o ano de 1999 e 2000. A coincidência dessa deterioração, com os 

investimentos feitos no exterior e com a expansão de vendas de mais de 80% naquele período 
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evidenciam que esses investimentos e expansão foram feitos sem que houvesse fontes de 

recursos para isso. Esses recursos poderiam ter vindo de lucros retidos, aumento de capital ou 

financiamentos de longo prazo. Tudo indica que nenhuma dessas fontes estava disponível e que 

se usou capital de giro para essas finalidades. Esses índices seriam críticos em qualquer país. 

Em um país que as taxas de juros são altas, a disponibilidade limitada de recursos para 

financiamento pelas empresas, como no Brasil, essa deterioração pelos motivos que ocorreu 

indica que o nível de risco de inadimplência que foi aceito foi extremamente alto, confirmando 

portanto novamente que a proposição 2 se verifica. 

4.5 PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA BUSSCAR 

Em outubro de 2011, a empresa entrou com pedido de Recuperação Judicial. O 

pedido foi feito em 31 de outubro e aceito pelo então juiz da 5ª Vara Cível, Maurício Cavallazzi 

Povoas, com base na lei 11.101/2005. A lei, que surgiu em 2005 para ressuscitar a empresa de 

viação aérea VARIG, autoriza empresas em situação de crise financeira a terem a oportunidade 

de tentar renegociar suas dívidas. Durante 180 dias, a empresa que entra com este pedido conta 

com proteção judicial para propor um plano de recuperação e realizar uma assembleia de 

credores que aprove a proposta ou não. Caso ela seja aprovada, o administrador judicial 

acompanha a empresa durante dois anos, verificando se o seu plano está sendo seguido. Em 

caso negativo, a empresa vai à falência. 

Até outubro de 2011, a diretoria da Busscar tinha resistência quanto ao pedido de 

auxílio à Justiça. Para acompanhar o processo, o juiz Marcelo Povoas escolheu o professor e 

contador Rainoldo Uessler, nomeando-o como administrador judicial. Rainoldo já trabalhou 

como interventor da empresa CIPLA, que também é de Santa Catarina e que passou por um 

processo de recuperação judicial. O Sr. Rainoldo passou a atuar na Busscar em 10 de novembro 

de 2011 (ONIBUS PARAIBANOS, 2012; IPRU; JORNAL A NOTÍCIA, 2012). 

Em 27 de setembro de 2012, o juiz de Direito Dr. Maurício Cavallazi Povoas 

decretou a falência da Busscar Ônibus S/A, através dos autos nº 038.11.046851-9. Segundo os 

autos: 

“[...] uma empresa com seríssimos problemas de gestão, uma empresa que sequer 

contabilidade adequada possui, conforme reconhecido em diversas oportunidades 

pelas próprias recuperandas, sobretudo nas impugnações aos créditos julgadas por este 

juízo, onde restava claro que a gestão dessa empresa era uma balbúrdia” (POVOAS, 

2012). 
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A empresa, com sede em Joinville, estava instalada em um terreno de 1 milhão de 

m² com 100 mil m² de área construída. A unidade de produção da Busscar ÔNIBUS S/A contou 

com três mini fábricas, quatro linhas de montagem e um setor de pintura, acabamento e revisão 

final. Além da Busscar ÔNIBUS, o grupo era formado pelas empresas TECNOFIBRAS, 

empresa de fibra de vidro, a Busscar Plásticos (duas unidades), especializada na produção de 

plásticos, ambas fundadas em meados da década de 80, e a CLIMABUSS, surgiu como 

resultado de uma parceria com investidores argentinos para atuar no desenvolvimento de 

dispositivos de climatização para ônibus de quaisquer modelos e marcas, fundada em 2002. 

Além destas empresas produtivas, o grupo fundou as empresas BUS CAR Investimentos e 

Empreendimentos Ltda, Busscar Comércio Exterior S/A, LAMBDA Participações e 

Empreendimentos S/A, NIENPAL Empreendimentos e Participações Ltda e TSA Tecnologia 

S/A (FABUS, 2009; OLIVEIRA e NICOLAU, 2002; LINZEMEYER, SOUZA e JOÃO, 2012; 

BUSSCAR; JORNAL A NOTÍCIA, 2012). 
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5 DISCUSSÃO DOS DADOS 

Neste capítulo serão apresentadas as considerações finais, as limitações do estudo 

e algumas sugestões para estudos futuros. 

As descrições narrativas dos processos de internacionalização e a análise 

quantitativa dos dados financeiros da Busscar mostram claramente que, após a gestão da 

empresa ter passado para uma gestão não-familiar, houve forte aceleração do processo de 

internacionalização e a aceitação de maiores riscos. Enquanto em todo o período, em que a 

empresa esteve sob gestão de um membro da família, foi feita uma única joint venture. Nos três 

anos em que ela foi gerenciada por um profissional. Enquanto a condição financeira da empresa 

permitiu, foram feitos dois processos de internacionalização importantes, com Cuba e Colômbia 

e a joint venture com o México foi transformada em aquisição. Além disso, pelo menos mais 

duas tentativas de joint ventures, Venezuela e Dinamarca. Enquanto a operação que existia 

antes no México se resumia praticamente a exportar kits e receber os pagamentos, as operações 

seguintes envolveram investimentos diretos, transferência pelo menos temporária de pessoal, 

envolvimento da gestão e transferências de tecnologia. Apenas com base nos dados qualitativos 

já seria possível afirmar que a proposição 1 se confirmou no caso. 

Com relação à proposição 2, que concerne os riscos assumidos, tanto os dados 

qualitativos como os quantitativos não deixam dúvida de que ela se confirma também. Dos 

dados qualitativos, em relação ao México, já se percebe que o que havia sob a gestão da família 

era pouco mais do que a exportação para uma associada, na qual a outra parte era uma 

multinacional de grande porte, na qual a Busscar não corria praticamente nenhum risco de 

deixar de receber pelos kits enviados. Sob a gestão profissional, o que passou a existir foi uma 

subsidiária 100% controlada pela matriz. Isso inevitavelmente cria os riscos inerentes a um 

negócio próprio: riscos de ser superado pela concorrência em termos de desempenho, preços e 

qualidade; riscos de crédito impostos pela necessidade de financiar clientes; riscos 

estabelecidos pela necessidade de gerir uma força de trabalho num país estrangeiro, entre 

outros. Todos os riscos inerentes ao liability of foreigness (JOHANSON e VAHLNE, 1977). 

Sem falar que o país escolhido para sediar a subsidiária era um país em desenvolvimento, no 

qual as fraquezas institucionais sempre agregam incertezas inevitáveis em qualquer 

empreendimento. 

Ainda com relação à proposição 2, fica bastante evidente que um risco 

significativamente maior do que o assumido na operação que preexistia à gestão não-familiar 
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foi assumido na segunda operação de internacionalização. Ao exportar para um país com os 

problemas de balança de pagamentos e de relações internacionais, como os que tinha Cuba, 

claramente a gestão incorreu em riscos maiores do que os que teria assumido, se escolhesse 

como segundo destino qualquer país que não estivesse sujeito a esses problemas. Ainda que a 

gestão tenha buscado minimizar esses riscos através de mecanismos de garantia, como aval do 

próprio governo cubano e do banco nacional brasileiro de fomento ao desenvolvimento, esses 

riscos permaneceram, na medida em que investimentos feitos e materiais enviados poderiam 

não ser pagos, como de fato parece ter acontecido e a responsabilidade última, recaiu sobre a 

empresa. 

A disposição para correr riscos fica clara, mais uma vez, na tentativa que acabou 

não se concretizando de exportação para a Venezuela. Embora Hugo Chávez tivesse assumido 

a presidência a partir de eleições livres, pouco antes dessa tentativa não se pode esquecer que 

aquele país tinha passado, não muito tempo antes, por choques sangrentos entre militares e 

populares, que causaram centenas de mortos. Além disso, enfrentava inflação elevada e 

desemprego. 

A disposição para correr riscos aparece, ainda, no fato das operações de 

internacionalização terem ocorrido, simultaneamente, com aumento expressivo das vendas no 

mercado interno e de que a demanda de produtos levaram a empresa a investir na ampliação do 

seu parque fabril. O aumento da quantidade produzida em mais de 80%, em dois anos, 

necessariamente requer aumento de capital de giro, que ocorrendo simultaneamente aos 

investimentos no exterior e na ausência de formas de financiamento de longo prazo, colocaram 

enorme pressão sobre o passivo circulante da Busscar. 

Embora a comprovação das proposições iniciais tenham se mostrado até, 

relativamente, simples de serem comprovadas, outras questões que surgiram ao longo da 

pesquisa se mostraram mais complicadas de se responder. Nesse sentido, uma questão que 

ocupou bastante o pesquisador foi a de avaliar em que medida a aceleração da 

internacionalização e o aumento dos riscos assumidos decorreu da mudança na gestão ou de 

outros motivos. De acordo com a sugestão de Yin (2010, p. 68), de se buscar respostas 

alternativas com o intuito de aumentar a validade das conclusões, o autor procurou verificar se 

outras razões poderiam explicar os fenômenos. 

A principal proposição, que foi levantada e descartada, foi a de que teria havido 

uma expansão semelhante do setor por alguma razão conjuntural. Essa proposição não se 

confirmou. A Marcopolo, principal concorrente e líder do setor, empresa com a qual a Busscar 
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buscava se rivalizar, embora tenha experimentado forte expansão no período 1999 a 2002, teve 

crescimento menor e mais gradativo. Em 2000, quando a Busscar aumentou suas vendas em 

82%, a Marcopolo o fez em pouco mais de 30%. Uma explicação para o forte crescimento das 

duas empresas é que 1999 foi um ano de retração do mercado em função da crise da Rússia e 

do Banco Central ter deixado, nesse ano de defender a cotação do Real. O setor como um todo 

recuperou parte das vendas perdidas em 2000, mesmo assim, o porcentual de expansão foi 

maior no setor e não pode ser atribuído a essa recuperação. A Marcopolo, entre 1999 e 2002, 

cresceu pouco mais de 50%, portanto, bem menos do que a Busscar em um único ano. O 

período, também, não foi de investimentos significativos do setor no exterior para nenhum dos 

concorrentes, exceto a Busscar. 

Uma discussão praticamente inevitável, em se tratando da Busscar, é se foram os 

riscos assumidos que levaram à falência da empresa. O autor não se sente autorizado pela 

pesquisa que fez a adiantar resposta a essa questão. Permite-se notar, no entanto, que dois fatos 

que ocorreram, simultaneamente à gestão não-familiar, contribuíram com certeza para o 

desfecho. Um foi o conflito entre a esposa e filhos do Sr. Harold com os dois sócios desse, que 

detinham 44% do capital e que se recusaram a aportar mais capital ou se comprometer com 

novos empréstimos. Não se trata de opinar sobre se a decisão tomada foi certa ou não. Trata-se 

de reconhecer que, apesar dos níveis elevados de risco assumidos, o desfecho poderia, pelo 

menos em tese, ser outro se o conflito não existisse. O outro fato que contribuiu para o desfecho 

negativo foi a crise de liquidez, que ocorreu no mercado brasileiro em 2002, em função do 

pânico que tomou conta do mercado de câmbio e crédito, quando os recursos disponíveis para 

crédito diminuíram em mais de 65% (ISTO É DINHEIRO, 2002). 

O quadro Resumo das Categorias de Evidência resume as evidências de que houve 

mudança em todas as categorias envolvidas no processo de internacionalização da Busscar 

analisadas entre o período em que foi gerenciada por um membro da família e por um não 

membro. 
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Tabela 6 - Resumo das Categorias de Evidência 

Categoria Indicador Período 

1992/1998 

Gestão 

Familiar 

Período 

1999/2002 

Gestão Não 

Familiar 

Escala Porcentagem da atividade da firma que é 

internacional. 

17% 42% 

Risco Índice de liquidez corrente e seco 1,64 e 1,27 0,77 e 0,62 

Velocidade 

 

Quantas expansões a empresa realiza dentro 

de um determinado período de tempo 

Uma em 7 anos 

0,14 

Cinco em 3 

anos 1,66  

Escopo Dispersão geográfica; extensão geográfica 

da expansão da empresa 

Um país Cinco países 

Fonte: Elaborado pelo Autor 

Como se percebe, houve mudança em todas as categorias analisadas entre o período 

no qual a empresa foi gerenciada por um membro da família e no imediatamente subsequente, 

quando ela foi gerenciada por um profissional contratado do mercado. 

Se tratando de um estudo de caso, uma discussão fundamental é a da 

generalizabilidade, ou não, das conclusões a que se chega (YIN, 2010, p. 66). Há vários 

argumentos para se defender o ponto de vista que a situação vivida pela Busscar foi muito 

particular e, portanto, os resultados do estudo de caso não seriam generalizáveis: o fato do 

presidente falecer inesperadamente; o fato de não haver um sucessor aceito entre os sócios e 

preparado; as crises econômicas de 1999, 2002 e 2008, etc. No entanto, também é possível 

argumentar em contrário. A questão da sucessão nas empresas familiares é uma das mais 

difíceis de se resolver e as empresas que se preparam adequadamente para isso ainda são 

exceção (CANÇADO, 2013; FLORIANI e RODRIGUES, 2000). E o nível de incerteza e 

volatilidade da economia nos países emergentes, em geral e do Brasil em particular, continuam 

elevados e ainda faz vítimas. Basta lembrar os casos da Sadia, Aracruz e Votorantim, na crise 

de 2009. 

5.1 SÍNTESE E LIMITES 

Da revisão da literatura feita, vários argumentos foram identificados mostrando que 

a pesquisa atual sobre internacionalização de empresas familiares oferece conhecimento 

limitado sobre as EFs, em geral, e sobre como elas se internacionalizam, em particular. 

Essa pesquisa contribuiu para superação dessa deficiência da literatura analisando 

como o processo de internacionalização de uma empresa familiar se alterou quando a gestão 

dela passou do controle de um membro da família para o controle de um gestor não-familiar: 

fundamentalmente houve uma aceleração forte da velocidade da internacionalização e a 
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exposição da empresa a níveis de risco maiores dos que os assumidos antes. O caso apresenta, 

com riqueza de detalhes, a forma com que essa aceleração e esse aumento se deu. É essa sua 

maior contribuição à teoria da internacionalização de empresas familiares, uma área ainda 

incipiente no desenvolvimento de teoria. 

Além dessa, a pesquisa também contribui para o conhecimento sobre 

internacionalização de empresas de porte no Brasil, através do relato de um caso de insucesso. 

Casos de insucesso são difíceis de documentar e, portanto raros, apesar de vários autores 

concordarem que são ricos em aprendizados. No setor específico de fabricantes de empresas de 

ônibus, enquanto existem diversos artigos publicados sobre o sucesso da Marcopolo, o caso da 

Busscar permanece praticamente desconhecido. 

Do ponto de vista da prática gerencial, o fato da pesquisa relatar um caso em que a 

internacionalização foi um forte motivo, se não o principal da falência da empresa, serve de 

alerta para outras que planejem se internacionalizar. Mais do que isso, a pesquisa põe em 

destaque as decisões que mais expuseram a empresa a riscos e sobre as quais as que trilharem 

esse caminho devem prestar atenção. 

Ainda do ponto de vista da prática gerencial, embora não fosse esse o propósito da 

pesquisa, ela também pôs em relevo os riscos da profissionalização da gestão da empresa 

familiar, com frequência uma opção idealizada em diversas instâncias, em detrimento das 

vantagens da gestão, por membros da família. A pesquisa, ao relatar um caso de insucesso em 

detalhes dessa opção, também, serve de contraponto à essa corrente de pensamento e propõe 

comedimento e reflexão aos que pretendem fazer essa opção. 

Como toda pesquisa, essa também tem seus limites. O autor destaca, como a 

principal, o fato de que apesar de ter tentado, de todas as formas, obter resposta a certas questões 

da trajetória da Busscar, nem sempre se conseguiu isso e, algumas vezes, tem que se contentar 

e pedir ao leitor que se contente com fortes indícios. A passagem em que isso parece, ao autor, 

mais problemático é com relação a extensão dos prejuízos que as inversões no México e Cuba 

trouxeram à empresa. Esse permanece um segredo bem guardado pelos que participaram da 

ação e tiveram acesso a essas informações. Apesar de ter conseguido entrevistar vários dos 

principais personagens do caso, e perguntado sobre isso, nenhuma informação pouco emergiu 

sobre essa questão. 

Finalmente, o autor espera que a sua saga em documentar um caso polêmico, 

complexo e com relação ao qual já se passou mais de uma década, estimule outros 
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pesquisadores a buscarem esmiuçar passagens obscuras, mas fundamentais da história 

empresarial brasileira, em geral, e da sua internacionalização, em particular. 

5.2 SUGESTÕES PARA ESTUDOS FUTUROS 

Uma continuação que o autor gostaria de ver desse estudo é a tentativa de superar 

os limites dele, principalmente com relação às informações que não foi possível obter. Não é 

impossível que o próprio autor continue a trabalhar no caso e tente aprofundá-lo. 

Outros estudos, que o caso sugere, são o da internacionalização das outras empresas 

fabricantes de ônibus do Brasil e a comparação entre as trajetórias delas. A Marcopolo é um 

exemplo citado de sucesso em internacionalização. A Caio foi uma empresa que, como a 

Busscar, teve um momento mal sucedido, tanto que para a sua recuperação, foi arrendada pelo 

Grupo Ruas, formando a Caio Induscar. O conhecimento aprofundado desses casos e a 

comparação entre eles podem ajudar a entender cada empresa isoladamente. O conhecimento 

das trajetórias de várias empresas do setor pode trazer entendimentos que o estudo de cada uma 

delas em separado não permitiria. 

Finalmente, um estudo de caso de outras empresas em que o gestor principal da 

família foi substituído por um gestor não-familiar ou um estudo quantitativo, com uma amostra 

significativa de empresas que passaram por essa situação, poderá permitir entender em que 

medida o processo que aconteceu com a Busscar, com relação a isso, é um caso único ou não. 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A: CRONOLOGIA DA BUSSCAR 

Na tabela abaixo, o autor apresenta um cronograma dos principais fatos ocorridos 

com a Busscar, desde a instalação da família fundadora na cidade de Joinville, no ano de 1938, 

até a decretação de sua falência, no ano de 2012. 

Tabela 7 - Cronologia da Busscar 

 

Fonte: Elaborado pelo autor 

 

Ano Ac ontec imento

1938 C hegada dos  irmãos  Niels on à J oinville

1946 F undação da Niels on & Irmão

1949 Lançamento J ardineira C hevrolet

1951 Lançamento J ardineira F ord F K

1956 Mudança para Niels on & C ia, S aída de E ugênio e E ntrada de Harold

1961 Lançamento D iplomata

1967 E ntrada de R andolfo R ainter

1968 P rimeiras  E xportações

1970 E ntrada de Valdir Niels on

1971 F undação da Tecnofibras

1980 F undação Tecnofibras

1981 F undação da HVR

1985 C ompra da R ovel

1987 Lançamento Urbanus s

1990 Lançamento da marca E MP R E S A B US

1992 S oc iedade com a MAS A (México)

1998 E ntrada do executivo profis s ional E ds on Andrade no comando da empres a

1998 F alec imento de Harold Niels on em ac idente aéreo

1998 Mudança dos  nomes  das  empres as  do grupo para E MP R E S A B US

1998 S oc iedade com a MAS A (México) des feita

1999 C ompra da O IS A (México)

1999 Iníc io da cris e financeira em raz ão da des valoriz ação da moeda bras ileira

2000 As s oc iação com a TR ANS B US  (C uba)

2000 As s oc iação com C arrocerias  O cc idente P ereira L tda (C olômbia)

2001 As s oc iação com a VE S T  K AR R O C E R IE  (Noruega)

2001 As s oc iação com C arroçarias  Larens es  (Venez uela)

2002 D eterminação do avis o de férias  coletivas  remuneradas

2002 F undação C limabus s

2002 P rejuíz o da empres a alcançou 68,3 milhões  de reais  e dívidas  chegaram em 397,2 milhões  de reais

2004 Acordo de rees truturação financeira, com emprés timo de 30 milhões  de reais  feito pelo B ND E S

2004 P rodução de apenas  4 ônibus

2005 P rodução de 2885 ônibus  após  a c ris e de 2004

2006 P rodução de quas e 4000 ônibus

2007 P rodução de 4400 ônibus

2008 F alênc ia do banco Lehman B rothers  atingindo novamente a s ituação financeira da E MP R E S A B US

2008 P rodução de 4752 ônibus

2009 P rodução de 1282 ônibus

2010 C aravana para B ras ília com func ionários  alegando ter direito a c réditos  de IP I

2011 P edido de R ecuperação J udic ial

2012 F alênc ia da E MP R E S A B US  decretada pelo juiz  D r. Mauríc io C avallaz i P ovoas
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APÊNDICE B: MAPA CONCEITUAL SOBRE A LITERATURA DE EMPRESAS FAMILIARES 

 

 

Figura 20 - Mapa Conceitual sobre Empresas Familiares 
Fonte: Elaborado pelo autor, utilizando o software ATLAS.ti 
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APÊNDICE C: BP E DRE 
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BP e DRE Controladora (1998-2002) 

CONTA DESCRIÇÃO 31/12/1998 31/12/1999 31/12/2000 31/12/2001 31/12/2002 

1 Ativo Total      222.622,72       259.997,97       303.453,00       405.336,00       430.304,00  

1.01 Ativo Circulante       84.897,87        93.928,30       120.165,00       183.591,00       109.877,00  

1.02 Ativo Realizável a Longo Prazo         2.659,10        16.932,25        49.545,00        57.872,00        95.861,00  

1.03 Ativo Permanente      135.065,74       149.137,41       133.743,00       163.873,00       224.566,00  

2 Passivo Total      222.622,72       259.997,97       303.453,00       405.336,00       430.304,00  

2.01 Passivo Circulante       51.844,60        57.718,96       155.300,00       232.432,00       110.506,00  

2.02 Passivo Exigível a Longo Prazo       39.489,30        59.635,99        34.193,00        51.753,00       287.809,00  

2.03 Resultados de Exercícios Futuros                   -                      -                      -                      -                      -    

2.04 Participações Minoritárias                   -                      -                      -                      -                      -    

2.05 Patrimônio Líquido      131.288,82       142.643,03       113.960,00       121.151,00        31.989,00  

3.01 Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços      208.569,46       229.159,02       358.414,00       432.379,00       157.847,00  

3.02 Deduções da Receita Bruta      (22.254,27)      (19.736,89)      (28.233,00)      (41.958,00)      (16.368,00) 

3.03 Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços      186.315,19       209.422,13       330.181,00       390.421,00       141.479,00  

3.04 Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos     (173.055,40)     (166.999,94)     (271.279,00)     (316.759,00)     (126.970,00) 

3.05 Resultado Bruto       13.259,78        42.422,19        58.902,00        73.662,00        14.509,00  

3.06 Despesas/Receitas Operacionais       19.152,34        30.633,79       (22.685,00)      (36.922,00)      (25.313,00) 

3.07 Resultado Operacional         5.892,56        11.788,40          7.860,00          6.839,00      (131.080,00) 

3.08 Resultado Não Operacional            128,60             164,34          6.363,00                9,00       (14.683,00) 

3.09 Resultado Antes Tributação/Participações                   -                      -          14.223,00          6.848,00      (202.996,00) 

3.10 Provisão para IR e Contribuição Social                   -                      -           (3.247,00)                   -                      -    

3.10.01 Imposto de Renda                   -                      -                      -                      -                      -    

3.10.02 Contribuição Social                   -                      -                      -                      -                      -    

3.11 IR Diferido                   -                      -          10.184,00          3.706,00        30.328,00  

3.12 Participações/Contribuições Estatutárias                   -                      -          20.560,00          9.054,00      (172.668,00) 

3.13 Reversão dos Juros sobre Capital Próprio                   -                      -                      -                      -                      -    

3.14 Participações Minoritárias                   -                      -                      -                      -                      -    

3.15 Lucro/Prejuízo do Exercício       34.515,12        11.476,74        20.560,00          9.054,00      (172.668,00) 
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Análise Vertical BP e DRE Controladora (1998-2002) 

CONTA DESCRIÇÃO 31/12/1998 31/12/1999 31/12/2000 31/12/2001 31/12/2002 

1 Ativo Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

1.01 Ativo Circulante 38,14% 36,13% 39,60% 45,29% 25,53% 

1.02 Ativo Realizável a Longo Prazo 1,19% 6,51% 16,33% 14,28% 22,28% 

1.03 Ativo Permanente 60,67% 57,36% 44,07% 40,43% 52,19% 

2 Passivo Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

2.01 Passivo Circulante 23,29% 22,20% 51,18% 57,34% 25,68% 

2.02 Passivo Exigível a Longo Prazo 17,74% 22,94% 11,27% 12,77% 66,89% 

2.03 Resultados de Exercícios Futuros 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

2.04 Participações Minoritárias 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

2.05 Patrimônio Líquido 58,97% 54,86% 37,55% 29,89% 7,43% 

3.01 Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços 93,69% 88,14% 118,11% 106,67% 36,68% 

3.02 Deduções da Receita Bruta -10,00% -7,59% -9,30% -10,35% -3,80% 

3.03 Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços 83,69% 80,55% 108,81% 96,32% 32,88% 

3.04 Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos -77,73% -64,23% -89,40% -78,15% -29,51% 

3.05 Resultado Bruto 5,96% 16,32% 19,41% 18,17% 3,37% 

3.06 Despesas/Receitas Operacionais 8,60% 11,78% -7,48% -9,11% -5,88% 

3.07 Resultado Operacional 2,65% 4,53% 2,59% 1,69% -30,46% 

3.08 Resultado Não Operacional 0,06% 0,06% 2,10% 0,00% -3,41% 

3.09 Resultado Antes Tributação/Participações 0,00% 0,00% 4,69% 1,69% -47,18% 

3.10 Provisão para IR e Contribuição Social 0,00% 0,00% -1,07% 0,00% 0,00% 

3.10.01 Imposto de Renda 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

3.10.02 Contribuição Social 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

3.11 IR Diferido 0,00% 0,00% 3,36% 0,91% 7,05% 

3.12 Participações/Contribuições Estatutárias 0,00% 0,00% 6,78% 2,23% -40,13% 

3.13 Reversão dos Juros sobre Capital Próprio 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

3.14 Participações Minoritárias 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

3.15 Lucro/Prejuízo do Exercício 15,50% 4,41% 6,78% 2,23% -40,13% 
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Análise Horizontal BP e DRE Controladora (1998-2002) 

CONTA DESCRIÇÃO 1999/1998 2000/1999 2001/2000 2002/2001 

1 Ativo Total 16,8% 16,7% 33,6% 6,2% 

1.01 Ativo Circulante 10,6% 27,9% 52,8% -40,2% 

1.02 Ativo Realizável a Longo Prazo 536,8% 192,6% 16,8% 65,6% 

1.03 Ativo Permanente 10,4% -10,3% 22,5% 37,0% 

2 Passivo Total 16,8% 16,7% 33,6% 6,2% 

2.01 Passivo Circulante 11,3% 169,1% 49,7% -52,5% 

2.02 Passivo Exigível a Longo Prazo 51,0% -42,7% 51,4% 456,1% 

2.03 Resultados de Exercícios Futuros 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

2.04 Participações Minoritárias 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

2.05 Patrimônio Líquido 8,6% -20,1% 6,3% -73,6% 

3.01 Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços 9,9% 56,4% 20,6% -63,5% 

3.02 Deduções da Receita Bruta -11,3% 43,0% 48,6% -61,0% 

3.03 Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços 12,4% 57,7% 18,2% -63,8% 

3.04 Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos -3,5% 62,4% 16,8% -59,9% 

3.05 Resultado Bruto 219,9% 38,8% 25,1% -80,3% 

3.06 Despesas/Receitas Operacionais 59,9% -174,1% 62,8% -31,4% 

3.07 Resultado Operacional 100,1% -33,3% -13,0% -2016,7% 

3.08 Resultado Não Operacional 27,8% 3771,9% -99,9% -163244,4% 

3.09 Resultado Antes Tributação/Participações 0,0% 0,0% -51,9% -3064,3% 

3.10 Provisão para IR e Contribuição Social 0,0% 0,0% -100,0% 0,0% 

3.10.01 Imposto de Renda 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

3.10.02 Contribuição Social 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

3.11 IR Diferido 0,0% 0,0% -63,6% 718,3% 

3.12 Participações/Contribuições Estatutárias 0,0% 0,0% -56,0% -2007,1% 

3.13 Reversão dos Juros sobre Capital Próprio 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

3.14 Participações Minoritárias 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 

3.15 Lucro/Prejuízo do Exercício -66,7% 79,1% -56,0% -2007,1% 
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BP e DRE Consolidado (1998-2002) 

CONTA DESCRIÇÃO 31/12/1998 31/12/1999 31/12/2000 31/12/2001 

1 Ativo Total      210.272,96       249.521,29       333.602,00       434.350,00  

1.01 Ativo Circulante       95.214,69       118.842,28       148.953,00       214.311,00  

1.02 Ativo Realizável a Longo Prazo         4.055,68          9.962,02        36.918,00        46.897,00  

1.03 Ativo Permanente      111.002,59       120.717,00       147.731,00       173.142,00  

2 Passivo Total      210.272,96       249.521,25       333.602,00       434.350,00  

2.01 Passivo Circulante       59.490,37        79.801,32       180.917,00       252.110,00  

2.02 Passivo Exigível a Longo Prazo       19.467,57        26.564,39        38.546,00        59.814,00  

2.03 Resultados de Exercícios Futuros                   -                      -                      -                      -    

2.04 Participações Minoritárias              26,20             512,52             835,00          1.275,00  

2.05 Patrimônio Líquido      131.288,82       142.643,03       113.304,00       121.151,00  

3.01 Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços      236.220,83       264.167,12       429.810,00       544.628,00  

3.02 Deduções da Receita Bruta         2.744,86        23.739,84       (32.571,00)      (64.946,00) 

3.03 Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços      238.965,68       287.906,96       397.239,00       479.682,00  

3.04 Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos      191.545,99       187.384,89      (325.261,00)     (388.630,00) 

3.05 Resultado Bruto      430.511,67       475.291,86        71.978,00        91.052,00  

3.06 Despesas/Receitas Operacionais       25.173,82        43.177,92       (26.392,00)      (42.136,00) 

3.07 Resultado Operacional         4.243,84          9.864,47          8.741,00          6.897,00  

3.08 Resultado Não Operacional            169,60             157,23          6.957,00          1.954,00  

3.09 Resultado Antes Tributação/Participações                   -                      -          15.698,00          8.851,00  

3.10 Provisão para IR e Contribuição Social            341,77          2.003,13         (3.789,00)        (1.308,00) 

3.10.01 Imposto de Renda                   -                      -                      -                      -    

3.10.02 Contribuição Social                   -                      -                      -                      -    

3.11 IR Diferido                   -                      -            8.828,00          3.890,00  

3.12 Participações/Contribuições Estatutárias                   -                      -          20.069,00          9.334,00  

3.13 Reversão dos Juros sobre Capital Próprio                   -                      -                      -                      -    

3.14 Participações Minoritárias               5,25               72,08            (165,00)           (280,00) 

3.15 Lucro/Prejuízo do Exercício       34.515,12        11.476,74        19.904,00          9.054,00  
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Análise Vertical BP e DRE Consolidado (1998-2002) 

CONTA DESCRIÇÃO 31/12/1998 31/12/1999 31/12/2000 31/12/2001 

1 Ativo Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

1.01 Ativo Circulante 45,28% 47,63% 44,65% 49,34% 

1.02 Ativo Realizável a Longo Prazo 1,93% 3,99% 11,07% 10,80% 

1.03 Ativo Permanente 52,79% 48,38% 44,28% 39,86% 

2 Passivo Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

2.01 Passivo Circulante 28,29% 31,98% 54,23% 58,04% 

2.02 Passivo Exigível a Longo Prazo 9,26% 10,65% 11,55% 13,77% 

2.03 Resultados de Exercícios Futuros 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

2.04 Participações Minoritárias 0,01% 0,21% 0,25% 0,29% 

2.05 Patrimônio Líquido 62,44% 57,17% 33,96% 27,89% 

3.01 Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços 112,34% 105,87% 128,84% 125,39% 

3.02 Deduções da Receita Bruta 1,31% 9,51% -9,76% -14,95% 

3.03 Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços 113,65% 115,38% 119,08% 110,44% 

3.04 Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos 91,09% 75,10% -97,50% -89,47% 

3.05 Resultado Bruto 204,74% 190,48% 21,58% 20,96% 

3.06 Despesas/Receitas Operacionais 11,97% 17,30% -7,91% -9,70% 

3.07 Resultado Operacional 2,02% 3,95% 2,62% 1,59% 

3.08 Resultado Não Operacional 0,08% 0,06% 2,09% 0,45% 

3.09 Resultado Antes Tributação/Participações 0,00% 0,00% 4,71% 2,04% 

3.10 Provisão para IR e Contribuição Social 0,16% 0,80% -1,14% -0,30% 

3.10.01 Imposto de Renda 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

3.10.02 Contribuição Social 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

3.11 IR Diferido 0,00% 0,00% 2,65% 0,90% 

3.12 Participações/Contribuições Estatutárias 0,00% 0,00% 6,02% 2,15% 

3.13 Reversão dos Juros sobre Capital Próprio 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

3.14 Participações Minoritárias 0,00% 0,03% -0,05% -0,06% 

3.15 Lucro/Prejuízo do Exercício 16,41% 4,60% 5,97% 2,08% 
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Análise Horizontal BP e DRE Consolidado (1998-2002) 

CONTA DESCRIÇÃO 1999/1998 2000/1999 2001/2000 

1 Ativo Total 18,7% 33,7% 30,2% 

1.01 Ativo Circulante 24,8% 25,3% 43,9% 

1.02 Ativo Realizável a Longo Prazo 145,6% 270,6% 27,0% 

1.03 Ativo Permanente 8,8% 22,4% 17,2% 

2 Passivo Total 18,7% 33,7% 30,2% 

2.01 Passivo Circulante 34,1% 126,7% 39,4% 

2.02 Passivo Exigível a Longo Prazo 36,5% 45,1% 55,2% 

2.03 Resultados de Exercícios Futuros 0,0% 0,0% 0,0% 

2.04 Participações Minoritárias 1856,2% 62,9% 52,7% 

2.05 Patrimônio Líquido 8,6% -20,6% 6,9% 

3.01 Receita Bruta de Vendas e/ou Serviços 11,8% 62,7% 26,7% 

3.02 Deduções da Receita Bruta 764,9% -237,2% 99,4% 

3.03 Receita Líquida de Vendas e/ou Serviços 20,5% 38,0% 20,8% 

3.04 Custo de Bens e/ou Serviços Vendidos -2,2% -273,6% 19,5% 

3.05 Resultado Bruto 10,4% -84,9% 26,5% 

3.06 Despesas/Receitas Operacionais 71,5% -161,1% 59,7% 

3.07 Resultado Operacional 132,4% -11,4% -21,1% 

3.08 Resultado Não Operacional -7,3% 4324,9% -71,9% 

3.09 Resultado Antes Tributação/Participações 0,0% 0,0% -43,6% 

3.10 Provisão para IR e Contribuição Social 486,1% -289,2% -65,5% 

3.10.01 Imposto de Renda 0,0% 0,0% 0,0% 

3.10.02 Contribuição Social 0,0% 0,0% 0,0% 

3.11 IR Diferido 0,0% 0,0% -55,9% 

3.12 Participações/Contribuições Estatutárias 0,0% 0,0% -53,5% 

3.13 Reversão dos Juros sobre Capital Próprio 0,0% 0,0% 0,0% 

3.14 Participações Minoritárias 1272,0% -328,9% 69,7% 

3.15 Lucro/Prejuízo do Exercício -66,7% 73,4% -54,5% 
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APÊNDICE D: INDICADORES FINANCEIROS 

Tabela 8 - Indicadores Financeiros para Análise dos DREs e BPs (1998-2002) 

  31/12/1998 31/12/1999 31/12/2000 31/12/2001 31/12/2002 

1. Índices de Liquidez       

a. Capital Circulante Líquido AC - PC 33.053 36.209 -35.135 -48.841 -629 

b. Índice de Liquidez Corrente AC ÷ PC 1,64 1,63 0,77 0,79 0,99 

c. Índice de Liquidez Seco (AC - Est.) ÷ PC 1,27 1,17 0,62 0,60 0,81 

2. Índices de Atividade       

a. Período Médio de Estoques 360 ÷ (CPV ÷ Est.) 37 45 26 41 52 

b. Período Médio de Cobrança DR ÷ (VB ÷ 360) 33 46 71 67 123 

c. Período Médio de Pagamento Forn. ÷ (CPV*0,8÷360) 38 58 67 92 144 

d. Giro do Ativo Permanente VL ÷ AP 1,38 1,40 2,47 2,38 0,63 

e. Giro do Ativo Total VL ÷ AT 0,84 0,81 1,09 0,96 0,33 

f. Ciclo Operacional (PME + PMC) - PMP 32 33 30 16 31 

3. Índices de Endividamento:       

a. Índice de Endividamento Geral (PC + ELP) ÷ AT 41,03% 45,14% 62,45% 70,11% 92,57% 

b. Índice do Exigível pelo Patrimônio Líquido (PC + ELP) ÷ PL 69,57% 82,27% 166,28% 234,57% 1245,16% 

c. Índice de Alavancagem Financeira PT ÷ (PL - LL exercício) 2,300  1,982  3,249  3,616  2,103  

d. Índice de Cobertura de Juros LAJIR ÷ Desp. Fin. 0,00 0,00 0,30 0,19 0,00 

e. Índice de Cobertura de Pagamentos Fixos LAJIR ÷ (Desp. Fin. + Instit. Fin. -0,59 -2,18 0,30 0,19 0,00 

4. Composição do Resultado       

a. Margem Bruta LB ÷ VB 6,36% 18,51% 16,43% 17,04% 9,19% 

b. Margem Operacional LO ÷ VB 2,83% 5,14% 2,19% 1,58% -83,04% 

c. Margem Líquida LL ÷ VB 16,55% 5,01% 5,74% 2,09% -109,39% 

d. Retorno sobre o Ativo Total (ROA) LL ÷ AT 15,50% 4,41% 6,78% 2,23% -40,13% 

e. Retorno sobre o PL (ROE) LL ÷ (PL - LL exercício) 35,67% 8,75% 22,01% 8,08% 84,37% 

f. Valor Econômico Adicionado (EVA) (PL - LL exercício) x (ROE - TIR) 34.515 11.477 20.560 9.054 -172.668 

Fonte: Elaborado pelo Autor, baseado nos Demonstrativos Financeiros 
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APÊNDICE E: PRODUÇÃO DE ÔNIBUS ASSOCIADAS FABUS (1997-2012) 

ASSOC ANO 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

INDUSCAR CAIO URB. 3787 831 1046 0 3674 4492 

ROD. 0 0 0 0 0 39 

INTER. 0 0 0 0 0 0 

MICROS 293 220 552 0 603 822 

ESPEC. 0 0 0 0 0 0 

TROL. 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 4080 1051 1598 0 4277 5353 

CAIO NORTE 

(DESATIVADA EM 

DEZ./95) 

URB. 0 0 0 0 0 0 

ROD.       

INTER.       

MICROS       

ESPEC.       

TOTAL 0 0 0 0 0 0 

CAIO RIO (DESATIVADA 

EM JULHO/80) 

URB.       

ROD.       

INTER.       

MICROS       

TOTAL 0 0 0 0 0 0 

MARCOPOLO URB. 4171 2861 2641 3135 3384 2857 

ROD. 2434 1646 2643 2957 3335 3028 

INTER. 0 0 0 0 0 0 

MICROS 935 676 1561 1412 1361 1776 

ESPEC. 0 0 0 0 0 0 

MINI-ONIBUS 0 0 0 50 137 14 

TROL. 32 0 0 0 0 0 

TOTAL 7572 5183 6845 7554 8217 7675 

MPOLO MINAS URB.       

INTER.       

ESPEC.       

TOTAL 0 0 0 0 0 0 

ELIZIARIO 

(DESATIVADA 

URB.       

ROD.       

INTER.       

MICROS       

TOTAL 0 0 0 0 0 0 

INVEL (DESATIVADA) URB.       

ROD.       

INTER.       

MICROS       

ESPEC.       

TOTAL 0 0 0 0 0 0 

CIFERAL URB. 1914 977 1472 1961 1983 1918 

ROD. 0 0 0 0 0 0 

INTER. 0 0 0 0 0 0 

MICROS 343 73 0 0 0 0 

ESPEC. 0 0 0 0 0 0 

MINI-ONIBUS 0 0 0 300 647 450 

TROL. 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 2257 1050 1472 2261 2630 2368 

RECIFERAL 

(DESATIVADA EM 

DEZ/82) 

URB.       

ROD.       

INTER.       
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TOTAL 0 0 0 0 0 0 

EX-CONDOR DEPOIS 

THAMCO 

URB.       

ROD.       

INTER.       

ESPEC.       

TOTAL 0 0 0 0 0 0 

Busscar (DESLIGOU-SE 

EM AGO/09) 

URB. 2402 2105 2594 2870 1183 411 

ROD. 1667 1398 2263 1759 768 461 

MICROS 0 95 601 579 179 79 

INTER. 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 4069 3598 5458 5208 2130 951 

EX-INCASEL COMIL URB. 718 547 549 811 838 660 

ROD. 565 475 653 403 542 631 

INTER. 30 63 0 0 0 0 

MICROS 0 131 426 348 460 506 

MINI-ONIBUS 0 0 0 259 286 249 

ESPEC. 0 0 0 0 0 0 

TROL. 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 1313 1216 1628 1821 2126 2046 

IRIZAR ROD. 0 0 0 0 489 498 

TOTAL 0 0 0 0 489 498 

SAN MARINO NEOBUS URB.             

ROD.             

INTER.             

MICROS             

MINI-ONIBUS             

TOTAL 0 0 0 0 0 0 

MASCARELLO URB.             

ROD.             

INTER.             

MICROS             

MINI-ONIBUS             

TOTAL 0 0 0 0 0 0 

COBRASMA ROD.       

TROL.       

TOTAL 0 0 0 0 0 0 

TOTAL FABUS URB. 12992 7321 8302 8777 11062 10338 

ROD. 4666 3519 5559 5119 5134 4657 

INTER. 30 63 0 0 0 0 

MICROS 1571 1195 3140 2339 2603 3183 

ESPEC. 0 0 0 0 0 0 

MINI-ONIBUS 0 0 0 609 1070 713 

TROL. 32 0 0 0 0 0 

TOTAL 19291 12098 17001 16844 19869 18891 

ACUMULADO FABUS 

AUMENTO PROP. 

TOTAL 303771 315869 332870 349714 369583 388474 

ANO/ANO 5,39 -37,29 40,53 -0,92 17,96 -4,92 

1971 345,42 179,34 292,54 288,92 358,76 336,18 

MERCADO INTERNO INTER.TOTAL 15884 9610 12169 11051 13654 12548 

% INTERNO 82,33 79,43 71,58 65,61 68,72 66,42 

M.I.URB. 11595 6366 6706 6114 8004 7399 

M.I.ROD. 2971 2197 2930 2599 2597 2048 

M.I.INTERM. 30 61 0 0 0 0 

TROL. 32 0 0 0 0 0 

MIC. 1255 986 2533 1764 1988 2417 

M.I.MN.MIC. 0 0 0 577 1065 701 

MERCADO EXTERNO EXTERNO 3408 2488 4832 5793 6215 6343 

% EXTERNO 17,67 20,6 28,4 34,39 32,07 33,58 
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M.E.URB. 1397 955 1596 2663 3058 2939 

M.E.ROD. 1695 1322 2629 2520 2537 2609 

M.E.INTERM. 0 2 0 0 0 0 

M.E.TROL. 0 0 0 0 0 0 

M.E.MIC. 316 209 607 575 615 766 

M.E.MN.MIC 0 0 0 32 5 12 

PRODUÇÃO MBB 

MONOBLOCOS 

URB.       

ROD.       

INTER.       

TOTAL       

ACUM.       

%ANO/ANO       

%REL.1971       

M.INTERNO       

M.I.URB.       

M.I.ROD.       

M.EXTERNO       

M.E.URB.       

M.E.ROD.       

TOTAL FABUS + 

ACUMULADO 

%REL.PROD.       

MBB 19291 12098 17001 16844 19869 18891 

TOTAL 362244 374342 391343 408187 428056 446947 

%ANO/ANO        

5,39  

-    

37,29  

     

40,53  

-      

0,92  

     

17,96  

-      

4,92  

%REL1971    

243,99  

   

115,73  

   

203,16  

   

200,36  

   

254,30  

   

236,86  

Fonte: FABUS (2011), elaborado pelo autor 
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APÊNDICE F: MELHORES E MAIORES - BUSSCAR 

Indicador 1997 1998 2000 2001 

Vendas (USD milhões) 
369,4 353,8 476,8 524,5 

(452ª) (496ª) (421ª) (405ª) 

Crescimento das Vendas (%) 
13,5 -4,2 37,1 10 

(144ª) (298ª) (62ª) (173ª) 

Lucro Líquido Ajustado (USD milhões) 
14,6 40,1 4,5 3,5 

(220ª) (144ª) (269ª) (255ª) 

Lucro Líquido Legal (USD milhões) 
17,1 58,5 26,3 10,5 

(236ª) (129ª) (189ª) (218ª) 

Patrimônio Líquido Ajustado (USD milhões) 
138,8 223,2 151,8 150,2 

(315ª) (280ª) (303ª) (269ª) 

Patrimônio Líquido Legal (USD milhões) 
134,7 222 146 140,5 

(335ª) (290ª) (300ª) (274ª) 

Capital de Giro Próprio (USD milhões)         

Rentabilidade do Patrimônio Ajustada (%) 
10,2 17,7 2,8 2,3 

(126ª) (55ª) (236ª) (233ª) 

Rentabilidade do Patrimônio Legal (%) 
12,2 25,9 16,7 7,3 

(136ª) (35ª) (82ª) (201ª) 

Capital Circulante Líquido (USD milhões) 
73,6 55,8 -45,1 -50,6 

(150ª) (193ª) (319ª) (302ª) 

Liquidez Geral (Nº Índice) 
1,6 1 0,9 0,8 

(75ª) (211ª) (217ª) (222ª) 

Endividamento Geral (%) 
38,2 41 61,8 69 

(287ª) (269ª) (152ª) (121ª) 

Endividamento a Longo Prazo (%) 
12,2 17,8 11,7 13,5 

(262ª) (182ª) (266ª) (263ª) 

Riqueza Criada (USD milhões) 
121,3 161,1 143,7 160,7 

(291ª) (259ª) (278ª) (254ª) 

Nº de Empregados 
2.843 2.583 3.536 3.501 

(162ª) (179ª) (132ª) (128ª) 

Riqueza Criada por Empregado (USD mil) 
44,6 59,3 49,1 45,8 

(309ª) (286ª) (300ª) (295ª) 

Ebitda (USD milhões)       
49,3 

(237ª) 

Salários e Encargos (USD milhões) 
79 82,8 88,7 104,7 

(198ª) (199ª) (164ª) (123ª) 

Impostos sobre Vendas (USD milhões) 
37,9 37,6 37,3 50,6 

(319ª) (298ª) (352ª) (296ª) 

Exportação – Valor (USD milhões)         

Exportação – % das Vendas (%)         

Rentabilidade das Vendas (%)         

Margem das Vendas (%)         

Giro (Nº Índice)         

Liquidez Corrente (Nº Índice)         

Total do Ativo (USD milhões)         

Fonte: EXAME (EXAME ABRIL, 2013), adaptado pelo autor 
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APÊNDICE G: MELHORES E MAIORES - MARCOPOLO 

Indicador 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Vendas (USD milhões) 
624,9 564,8 654,9 752,2 630,5 875,7 995,6 1.148,70 929,9 1.032,80 1.028,40 1.037,20 1.180,70 1.205,90 1.009,10 1.396,60 

(259ª) (295ª) (273ª) (252ª) (317ª) (233ª) (212ª) (181ª) (232ª) (223ª) (230ª) (231ª) (224ª) (219ª) (244ª) (194ª) 

Crescimento das Vendas (%) 
21,6 -9,6 16 14,9 -16,2 38,9 13,7 15,4 -19 11 -0,4 0,8 13,8 2,1 -16,3 38,4 

(101ª) (391ª) (122ª) (96ª) (415ª) (58ª) (135ª) (96ª) (330ª) (169ª) (224ª) (232ª) (105ª) (556ª) (807ª) (101ª) 

Lucro Líquido Ajustado (USD milhões)   
31,8 43 48,6 -23,2 10,5 36,9 19,3 335,4 30,6 45 87,1 53,7 44,6 57 138,1 

(175ª) (138ª) (131ª) (273ª) (234ª) (144ª) (173ª) (184ª) (221ª) (190ª) (114ª) (172ª) (208ª) (208ª) (104ª) 

Lucro Líquido Legal (USD milhões) 
27,2 41,1 49,6 50,9 16,4 24 48,7 52,7 331,5 64,4 60,1 123,3 87,1 82,6 79,9 163,3 

(182ª) (161ª) (142ª) (148ª) (181ª) (198ª) (142ª) (115ª) (176ª) (161ª) (170ª) (104ª) (131ª) (153ª) (177ª) (100ª) 

Patrimônio Líquido Ajustado (USD milhões)   
346,4 327,3 335,6 299,8 282 257,1 333,7 41,6 335,5 352,4 392,2 402,8 424,8 429,3 534,6 

(203ª) (214ª) (222ª) (235ª) (235ª) (225ª) (195ª) (176ª) (179ª) (178ª) (176ª) (189ª) (209ª) (208ª) (194ª) 

Patrimônio Líquido Legal (USD milhões) 
323,2 326 316,3 332,8 287,9 276,2 252 322,4 69,1 330,4 351,9 390,5 399 419,4 425,9 530 

(214ª) (203ª) (224ª) (231ª) (231ª) (229ª) (221ª) (177ª) (153ª) (172ª) (182ª) (176ª) (183ª) (198ª) (208ª) (195ª) 

Capital de Giro Próprio (USD milhões) 
121,7 145,2 

                            
(73ª) (60ª) 

Rentabilidade do Patrimônio Ajustada (%)   
9,2 12 13,1 -7,6 3,6 13,1 5,4 11,3 8,4 11,7 18,7 11,8 9,7 12,1 24,4 

(144ª) (102ª) (96ª) (279ª) (227ª) (104ª) (174ª) (179ª) (236ª) (178ª) (97ª) (186ª) (413ª) (440ª) (169ª) 

Rentabilidade do Patrimônio Legal (%) 
8,4 12,6 14,2 13,8 5,6 8,4 17,6 15,4 18,9 17,9 15,7 26,6 19,4 18,1 17,1 29,1 

(160ª) (131ª) (109ª) (116ª) (186ª) (188ª) (89ª) (119ª) (136ª) (161ª) (155ª) (67ª) (123ª) (324ª) (413ª) (150ª) 

Capital Circulante Líquido (USD milhões)     
160,5 203,4 141,3 67,6 149,4 220,7 154,8 198,3 294,2 322,6 215,1 252,5 371,6 429,8 

(100ª) (69ª) (88ª) (167ª) (93ª) (52ª) (82ª) (74ª) (48ª) (49ª) (91ª) (90ª) (56ª) (57ª) 

Liquidez Geral (Nº Índice) 
1,8 2,1 1,9 1,6 1,4 1,6 1,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 1,3 

(64ª) (39ª) (52ª) (76ª) (70ª) (66ª) (105ª) (73ª) (85ª) (92ª) (111ª) (97ª) (125ª) (381ª) (384ª) (371ª) 

Endividamento Geral (%) 
32,7 26,9 32,2 42 47,1 40,8 62,6 56,5 55,1 56 59,4 54,9 56,3 55,6 55 54,9 

(289ª) (326ª) (336ª) (258ª) (245ª) (287ª) (162ª) (225ª) (233ª) (204ª) (178ª) (195ª) (190ª) (571ª) (550ª) (559ª) 

Endividamento a Longo Prazo (%)   
0,2 7,2 11,7 14,1 3,6 22,1 19,8 8,4 16,1 26,2 21 13,4 17,6 28,4 30,1 

(398ª) (327ª) (251ª) (248ª) (361ª) (187ª) (228ª) (312ª) (219ª) (140ª) (177ª) (258ª) (527ª) (320ª) (328ª) 
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Riqueza Criada (USD milhões)     
268,1 241,2 247,6 198,6 283,5 416,1 294,3 296,5 232,2 135,5 180,4 239,1 271,7 385,5 

(164ª) (194ª) (203ª) (237ª) (183ª) (147ª) (174ª) (177ª) (224ª) (229ª) (233ª) (208ª) (169ª) (148ª) 

Nº de Empregados 
3.582 3.295 3.523 3.755 3.423 4.253 4.541 5.055 4.969 5.460 5.549 5.269 6.005 6.685 7.040 8.457 

(150ª) (154ª) (133ª) (123ª) (128ª) (107ª) (97ª) (86ª) (88ª) (84ª) (84ª) (94ª) (97ª) (119ª) (109ª) (91ª) 

Riqueza Criada por Empregado (USD mil) 
173,3 164,2 78,6 66,2 69 51,6 64,6 86,7 58,8 56,9 42,2 25 32 37,7 37,2 49,8 

(378ª) (368ª) (244ª) (275ª) (270ª) (295ª) (271ª) (241ª) (271ª) (252ª) (291ª) (277ª) (274ª) (507ª) (519ª) (417ª) 

Ebitda (USD milhões)             
139,2 156 64,7 118,3 43,3 64,9 60,1 120,2 71 115,2 

(146ª) (128ª) (217ª) (171ª) (263ª) (222ª) (237ª) (212ª) (280ª) (206ª) 

Salários e Encargos (USD milhões)     
119,2 105,9 99,8 115,9 127,9 143,1 

        
163,1 150,2 139,8 232,9 

(136ª) (156ª) (142ª) (124ª) (103ª) (84ª) (89ª) (104ª) (115ª) (73ª) 

Impostos sobre Vendas (USD milhões)   
68 115,1 73,2 77,6 84,9 81 96,6 

        
145,4 140,6 209,8 170 

(290ª) (168ª) (225ª) (258ª) (256ª) (246ª) (202ª) (193ª) (196ª) (137ª) (162ª) 

Exportação – Valor (USD milhões)                       
364,6 

  
327,4 211,1 232,4 

(64ª) (81ª) (90ª) (75ª) 

Exportação – % das Vendas (%)                       
35,1 

  
27,2 20,9 16,6 

(53ª) (125ª) (141ª) (150ª) 

Rentabilidade das Vendas (%) 
4,3 5,6 

                            
(160ª) (138ª) 

Margem das Vendas (%)                           
3,7 5,6 9,9 

(429ª) (389ª) (217ª) 

Giro (Nº Índice)                           
1,3 1,1 1,2 

(552ª) (640ª) (569ª) 

Liquidez Corrente (Nº Índice)                           
1,7 2,5 2,5 

(349ª) (169ª) (172ª) 

Total do Ativo (USD milhões)                           
957,4 954 

  
(217ª) (208ª) 

Fonte: EXAME (EXAME ABRIL, 2013), adaptado pelo autor 
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APÊNDICE H: COMPARATIVO BUSSCAR X MARCOPOLO (2000 X 2001) 

 

INDICADOR 

2000  2001 

Busscar Marcopolo 

Média do 

Setor de 

Autoindústria 

Busscar Marcopolo 

Média do 

Setor de 

Autoindústria 

Vendas (USD milhões) 476,8 875,7 2.396,00 524,5 995,6 2.488,40 

Crescimento das Vendas (%) 37,1 38,9 19,5 10 13,7 3,3 

Lucro Líquido Ajustado 

(USD milhões) 
4,5 10,5 28 3,5 36,9 73,7 

Lucro Líquido Legal (USD 
milhões) 

26,3 24 48,5 10,5 48,7 78 

Patrimônio Líquido Ajustado 

(USD milhões) 
151,8 282 436 150,2 257,1 509,8 

Patrimônio Líquido Legal 

(USD milhões) 
146 276,2 410,9 140,5 252 479,8 

Capital de Giro Próprio (USD 

milhões) 
      

Rentabilidade do Patrimônio 

Ajustada (%) 
2,8 3,6 8,5 2,3 13,1 6,4 

Rentabilidade do Patrimônio 

Legal (%) 
16,7 8,4 13,3 7,3 17,6 7,3 

Capital Circulante Líquido 

(USD milhões) 
-45,1 67,6 110,8 -50,6 149,4 175,8 

Liquidez Geral (Nº Índice) 0,9 1,6 1,1 0,8 1,2 1 

Endividamento Geral (%) 61,8 40,8 58,2 69 62,6 62,3 

Endividamento a Longo 

Prazo (%) 
11,7 3,6 21,6 13,5 22,1 24,9 

Riqueza Criada (USD 

milhões) 
143,7 198,6 515,3 160,7 283,5 735,3 

Nº de Empregados 3.536 4.253 4.922 3.501 4.541 4.776 

Riqueza Criada por 
Empregado (USD mil) 

49,1 51,6 134,9 45,8 64,6 193,4 

Ebitda (USD milhões)    49,3 139,2 278,8 

Salários e Encargos (USD 

milhões) 
88,7 115,9 274,5 104,7 127,9 301,5 

Impostos sobre Vendas (USD 

milhões) 
37,3 84,9 497,6 50,6 81 533,6 

Exportação – Valor (USD 

milhões) 
      

Exportação – % das Vendas 

(%) 
      

Rentabilidade das Vendas 

(%) 
      

Margem das Vendas (%)       

Giro (Nº Índice)       

Liquidez Corrente (Nº Índice)       

Total do Ativo (USD 

milhões) 
      

Fonte: EXAME (EXAME ABRIL, 2013), adaptado pelo autor 


