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RESUMO 

 
A presente dissertação teve como objetivo verificar as razões pelas quais a empresa 

Metal Leve cedeu o controle acionário a uma empresa concorrente de porte 

internacional e comparar a situação existente à época da sua desnacionalização e o 

estágio em que se encontra a nova controladora – Mahle Metal Leve S. A. em termos 

de produção e gestão, após a reorganização produtiva. Esse processo de 

internacionalização produtiva acarretou modificações na empresa ensejando uma 

reestruturação da produção e da gestão e um novo círculo vicioso, constituindo as 

bases de um novo crescimento econômico, com um projeto estratégico de longo 

prazo, associado ao seu poder econômico, a sua capacidade gerencial e a sua 

tradição. O estudo está fundamentado em um conjunto de informações sobre os dois 

momentos, focalizando os resultados financeiros, aspectos gerenciais, liderança, 

capacidade competitiva e a evolução ao longo desses dois momentos comparados. 

Concluindo que não apenas o fenômeno da globalização da economia internacional 

tornou inevitável a cessão do controle acionário. Porém, também faltou visão 

estratégica para perceber as mudanças que inevitavelmente ocorriam a sua volta e 

que a nova controladora, a Mahler Metal Leve, trouxe uma competência gerencial que 

resultou em ganhos de produtividade e melhorou sua competitividade. 

 

Palavras-chave: Indústria Automobilística – Indústria de Autopeças – Análise 

Econômica e Financeira. 
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ABSTRACT 

 

The present dissertation has the goal to verify the reasons which Metal Leve 

relinquished share-holder majority to an international competitor and to compare the 

existent situation in the time of denationalization and the situation in the new 

controlling company – Mahle Metal Leve S.A. in production form and administration, 

after the reorganization of the productive restructuring. That process of productive 

internationalization r4sult in modification in the company restructuring of the production 

and of the administration and occasion a new virtous circle and represent the bases of 

a new economical growth, with a strategic project of long term, associated to his 

economical power, managerial capacity and his tradition. The study is based in a 

group of information about the two moments, focusing the financial results, managerial 

aspects, leadership, competitive capacity and the evolution to the long of those of the 

two compared moments. Concluding that not just the phenomenon of the globalization 

of the international economy turned inevitable the cession of the shareholders capital. 

But, it also lacked strategic vision to perceive the changes that unavoidably happened 

his turn. The new controlling Mahler Metal Leve brought a new managerial 

competence that resulted in increased of productivity and it improved his 

competitiveness. 

 

Key-Words: Automobile Industry – Auto parts Industry – Economic and Financial 

Analysis 
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INTRODUÇÃO 
 

 

1. O FASCÍNIO PELO AUTOMÓVEL 
 

 
O automóvel, desde seu aparecimento, vem exercendo um grande fascínio 

sobre os homens. Podemos supor, primeiramente, que a origem deste fascínio não 

seja somente pelo “automóvel” em si, mas por todos os meios de transporte que, ao 

longo da existência do homem, foram sendo criados e/ou aperfeiçoados. 

 

A necessidade de migrar, pelos mais variados motivos e atingir percursos cada 

vez mais distantes, levou o homem, primeiro, a dominar os animais para transportar 

a si e a seus objetos, tendo, depois, os transformado em meio de tração, criando, 

assim, um dos primeiros tipos de veículo. 

 

Outra hipótese para este fascínio que a máquina exerce sobre os indivíduos é 

o deslumbramento pela velocidade. O poeta italiano Felippo Marinetti1 (1876-1944) 

publicou no Le Fígaro de Paris, em 22/02/1909, "Fundação e Manifesto do 

Futurismo", onde a nova beleza do mundo era a velocidade e o automóvel, diz o 

manifesto: 

 
  

2. Afirmamos que a magnificência do mundo se enriqueceu de uma 
beleza nova: a beleza da velocidade. Um carro de corrida adornado 
de grossos tubos semelhantes a serpentes de hálito explosivo... um 
automóvel rugidor, que parece correr sobre a metralha, é mais belo 
que a Vitória de Samotrácia 2. 
3. Queremos celebrar o homem que segura o volante, cuja haste 
ideal atravessa a Terra, lançada a toda velocidade no circuito de sua 
própria órbita.  

 
 

Somada a essas excentricidades do poeta, temos a vaidade das elites culturais 

e econômicas, inicialmente com seus  coches suntuosos, forrados de veludo e seda, 

conduzidos por parelhas de muares ou cavalares que somente poucos privilegiados 

                                                 
1 Escritor italiano, criador do movimento estético denominado futurismo. 
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podiam possuir. Com o tempo, transferiram aos automóveis essa expressão de 

vaidade e de desejo. 

 
Os primeiros veículos eram pouco confiáveis.  As peças que chegavam à área 

de montagem eram apenas aproximados dos modelos, exigindo dos montadores 

ajustes sucessivos até que conseguissem finalizar o automóvel, fazendo com que 

cada equipamento fosse um novo protótipo. A confiabilidade era tão pouca que o 

consideravam um veículo híbrido. Como diz Foster (1988, p.193), “Embora fossem 

primeiramente chamados ‘carruagens sem cavalos’ durante um razoável período de 

tempo um cavalo ‘de reserva’ tinha de acompanhar o carro”. 

   
À medida que os antigos caminhos de carroças, de charretes e coches 

transformavam-se em estradas, no final do século 19, início do século 20, 

melhorava-se as condições de circulação, os veículos movidos a motor de 

combustão começaram a ocupar as vias. Nas cidades as ruas foram repavimentadas 

e alargadas, objetivando dar espaço ao novo veículo, o automóvel, o que veio alterar 

radicalmente a face das cidades, bem com o meio ambiente. 

 
A elite, que dispunha de consideráveis recursos, transformou o novo veículo 

em um símbolo de ‘status’ social, passando os governos a carrear consideráveis 

somas para atender a essa matriz de um novo modo de vida. 

 

No Brasil, conforme explica Gattáz (1981, p. 29), o Presidente Washington Luís 

(1926-1930) escolheu o lema “governar é abrir estradas”, unindo o Rio a São Paulo 

(as duas cidades mais importantes do país), inaugurada em 1928, foi a primeira 

grande rodovia nacional, ainda de terra batida, aonde o asfalto só chegaria duas 

décadas depois, sendo que todo o equipamento usado para sua abertura foi 

importado. 

 

Nas metrópoles, as pessoas desenvolveram uma intensa paixão pelo 

equipamento metálico, que passa a ser visto como uma extensão do próprio corpo, 

um estilo de vida chegando-se ao ponto de testemunhar-se a transformação de 

                                                                                                                                                         
2 Escultura grega da coleção do Louvre em Paris, considerada uma obra prima. 
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cidades, como por exemplo, Los Angeles, que é, há tempos, uma cidade sobre 

quatro rodas. 

 

Não se vê, em Los Angeles, aquela cena clássica de uma multidão andando 

pelas calçadas, como em Nova York, São Paulo, Rio de Janeiro ou Tóquio. Aquela 

cidade ficou famosa pelos seus anéis viários e engarrafamentos, onde é raro se 

encontrar ônibus pelas ruas, o metrô é pequeno e pouco utilizado. As garagens nas 

residências ganharam posição de destaque e, na prática, representam a entrada 

mais usada pelos moradores. Assim, uma das cidades mais ricas do mundo não é 

apropriada para o pedestre, para o cidadão comum, mas sim para motoristas e seus 

automóveis. 

 

O Brasil não ficou fora desse fascínio, a frota brasileira passou de 30 mil 

veículos, no início de 1920, para 250 mil veículos em 1930.  Durante longo tempo, 

tentou-se implantar uma indústria automobilística, mas foi somente em 1956 que se 

conseguiu instituir um plano que inserisse entre as nações produtoras de veículos 

automotores.  

 

Não resta dúvida de que a indústria automobilística produziu um salto 

desenvolvimentista sobre o pequeno sistema industrial brasileiro, fazendo nascer um 

conjunto de novas fábricas nacionais, como também possibilitando que pequenas 

empresas metalúrgicas, produtoras dos mais diversos acessórios, se 

transformassem em fornecedoras de peças para a indústria automobilística. Saímos 

de exportadores de produtos primários, principalmente de café, o que representava 

50% da exportação, para ingressar no contexto das nações industrializadas.  

 

Além disso, o setor automobilístico exerce certa fascinação nos 

pesquisadores, como explica Costa (1998, p.11). 

 

A indústria automotiva sempre atraiu a atenção de pesquisadores em 
todo mundo. Do ponto de vista econômico e social, os fatores 
relevantes para esta atração são grande peso na estrutura industrial, 
os efeitos que gera sobre a cadeia produtiva como um todo e sua 
grande capacidade de gerar empregos direta e indiretamente. 
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2. ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 
 

Este trabalho está estruturado em quatro capítulos: 

 

 Primeiramente apresenta-se a Introdução, os objetivos, justificativa e os 

demais procedimentos utilizados. 

 

No primeiro Capítulo I é exposto o processo metodológico para responder as 

questões formuladas nos objetivos e nas hipóteses, o encadeamento dos fatos e 

como se aplicou o Modelo Fleuriet na análise da situação econômico-financeira da 

organização nos dois momentos.  

 

No Capítulo II é abordado o nascimento da indústria automobilística e da 

indústria de autopeças, a estratégia de expansão da indústria automobilística e a 

visão de como a indústria de autopeças implantou e desenvolveu no Brasil ao longo 

dos anos, a política industrial para o setor e como a indústria de autopeças 

implantou a indústria automobilística no Brasil. 

 

No Capítulo III apresenta-se o conceito de complexo industrial, a noção de 

complexo industrial automotivo, a análise do setor automotivo baseado no modelo 

de Porter e a apresentação do sistema Toyota de produção.    

 

O quarto  Capítulo apresenta o desenvolvimento da Metal Leve e a sua 

transformação em Mahle Metal Leve, e se a transformação da organização 

proporcionou um novo conjunto de condições em seu ambiente de negócios, com o 

exame dos relatórios da administração e das demonstrações contábeis, a 

competição internacional, a desverticalização do setor automotivo e as perspectiva 

para empresa.  

 

Nas Conclusões o objetivo proposto inicialmente de realizar um estudo de caso 

sobre a empresa Metal Leve e a Mahle Metal Leve foi cumprido, os seus efeitos 
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sobre outros setores revelaram a influência da indústria automotiva no ritmo e nos 

rumos do progresso social e econômico. 

 

3. TEMA E PROBLEMÁTICA  
 

Muitos trabalhos acadêmicos têm abordado o tema estratégia global da 

empresa, tema que tem recebido bastante ênfase, bem como tem se concentrado na 

discussão do estabelecimento de conceitos relacionados à autonomia e à mudança 

de tecnologia para oferecer vantagens estratégicas para as empresas automotivas. 

 

Entretanto, não se verifica a existência de muitos trabalhos que abordem 

aspectos relacionados à competitividade das empresas, no mesmo segmento e os 

resultados da aquisição de empresas do setor de autopeças, com o aprofundamento 

do processo de internacionalização da estrutura produtiva, face ao modelo de 

produção flexível, que modificou as relações entre montadoras de veículos e os 

fornecedores de autopeças. 

 

A partir da implantação da indústria automobilística no Brasil, com base em 

pequenas empresas denominadas popularmente nos segmentos empresarias, como 

de “fundo de quintal” (GATTÁZ, 1981, p. 72), e implantadas sob o “guarda chuva” de 

um mercado protegido, tornaram-se importantes empresas, no Brasil e no mercado 

internacional no segmento de autopeças. 

 

Esse processo de internacionalização produtiva  acarretou modificações nas 

relações entre as próprias empresas de autopeças, ocorrendo à difusão e 

implantação de um novo paradigma de gerenciamento e de organização da 

produção, ensejando uma reestruturação produtiva, quase inalterada desde a 

implantação do sistema fordista de produção. (HERVEY,  2006, p.140).  

 

Finalmente, no estudo de caso da empresa Mahle Metal Leve S/A procura-se 

estudar e comparar o estágio em que se encontra, em termos de produção e gestão 

após a reorganização produtiva e a situação existente a época da sua 
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desnacionalização e também se essa reestruturação da produção e de gestão 

ensejou um novo círculo virtuoso constituindo as bases de um crescimento 

econômico sustentado? 

 

 

4. JUSTIFICATIVA 
 

Pode-se analisar a indústria automotiva sob os mais diversos ângulos, como 

valores, estratégias, inovação, ação coletiva, relações de trabalho etc. Entretanto, 

não há estudos procurando analisar contribuir como algumas evidências empíricas 

para o aprofundamento do debate em torno do processo recente de 

internacionalização da estrutura produtiva brasileira da indústria de autopeças, as 

mudanças quantitativas e qualitativas e os impactos que o investimento direto 

estrangeiro (IDE) teve sobre o crescimento  econômico. 

 

E, como esses impactos não podem ser imediatamente detectados, por que os 

resultados da reestruturação de produção e gestão, bem como os investimentos em 

modernização e racionalização não são imediatos, só podem ser detectados depois 

de decorrido algum tempo, ou seja, a posteriori. 

 

O assunto sobre o complexo automotivo tem sido abordado de várias 

maneiras, tanto nos meios acadêmicos como nos estudos de agências 

governamentais por diversos ângulos, ao longo dos anos, variando a ênfase de 

acordo com a visão de cada autor.  O autor desse trabalho em não encontrou e 

parece não existir, em principio, nenhum trabalho semelhante de estudos 

comparativos que fizessem uma confrontação ou comparação entre períodos, 

analisando os resultados dos acontecimentos dentro de uma mesma empresa.  

 

O que se procura é salientar se o esforço de modernização produtiva, com a 

entrada de novos investidores internacionais, está sendo levado a efeito e está 

focado nas condições internas da empresa e não nos avanços setoriais, por esse 
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motivo optou-se por uma pesquisa na empresa, na forma de um estudo de caso, 

sem pretensão de generalização para todo setor. 

 

5. OBJETIVOS 
 

5.1.1. Objetivo Geral 
 

A presente dissertação tem como objetivo geral confrontar o estágio em que se 

encontrava a indústria Metal Leve S.A., a época da entrada dos novos 

administradores, em termos de produção e gestão e se a forma de organização 

atual, com o processo de internacionalização da economia brasileira, proporcionou 

um novo conjunto de condições em seu ambiente de negócios. 

 

5.1.2. Objetivos Específicos 
 

a) Mostrar a evolução econômica do setor anterior à sua aquisição pelos                

investidores externos; 

 

b) Analisar a articulação entre modo de produção e as políticas 

empresariais; 

 

c) Verificar se o investimento estrangeiro na forma de aquisição, após 

1996, teve impacto direto na capacidade produtiva do Brasil; 

 

d) Contribuir para o debate em torno do recente processo de 

internacionalização da economia brasileira. 
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6. MOTIVAÇÂO 
 

a) A nova empresa controladora trouxe uma nova competência gerencial 

que resultou em ganhos de produtividade, bem como a melhoria de 

sua competitividade; 

b) O modelo de produção enxuta com o denominado fornecimento 

modular e o sistema just in time pressionou a Metal Leve S.A. a ceder 

seu controle a sua concorrente. 

 

7. CONTRIBUIÇÕES PREVISTAS DO ESTUDO 

 

O presente estudo, tendo em vista ser um estudo exploratório, efetivamente 

tem o objetivo de analisar e identificar os pressupostos formulados em cada objetivo 

específico, previamente identificado na seção 4.1.2. 

Por tratar-se de estudo de caso, os resultados deste trabalho não podem ser 

vistos como uma tradução da realidade das demais empresas de autopeças 

brasileiras que fazem parte do complexo automotivo internacional. No entanto, 

muitos dos fatos são comuns a importantes empresas do mesmo segmento. 

A forte concorrência entre empresas, países e blocos comerciais redesenhou a 

organização interna das empresas, ou seja, a relação entre empresas individuais, 

seus proprietários e administradores, resultando em redefinições patrimoniais e nas 

relações entre mercado e estado. Os anos 90 constituíram um importante ponto de 

inflexão na trajetória evolucionária das empresas brasileiras. (MIRANDA, 2001, p. 6). 

A maior focalização nos negócios, o desinvestimento em alguns segmentos, a 

inversão em outros e a dinâmica do mercado de controle corporativo alavancaram a 

reestruturação das indústrias e das empresas de serviço. Empresas foram vendidas, 

compradas, desmembradas e reaglutinadas de maneira sem precedentes na história 

da industrialização brasileira.  
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O ambiente institucional foi significativamente alterado. O processo de 

globalização, na medida em que ampliou os mercados por meio de quedas das 

barreiras aos fluxos de bens, serviços e capitais alterou também o ambiente 

institucional no qual as empresas estavam acostumadas a operar, e conduziu ao 

acirramento da concorrência inter-empresarial não apenas no Brasil, mas também 

no mundo.  

Os estudos publicados pelo BNDES, nos mostra Siffert Filho e Silva (1999, p. 

380) in Giambiagi e Moreira (1999), que as fusões e aquisições devem ser 

entendidas como ações estratégicas das corporações ao surgimento desse novo 

ambiente institucional e concorrencial proporcionado pelo processo de globalização.  

As principais conseqüências dessa evolução são o aparecimento de 

megacorporações, a concentração produtiva e a elevação das escalas mínimas de 

produção em diversos setores. 

O presente estudo enfoca confrontar as mudanças marcantes verificadas no 

ambiente da organização depois dos anos de 1990, procurando elucidar o estágio 

em que se encontra atual Mahler Metal Leve S/A, (ex- Metal Leve S/A) em termos de 

produção e gestão após 10 anos de sua aquisição pela Mahler GmbH.  

A contribuição mais importante a partir da execução deste estudo é de 

estabelecer um caminho para se desenvolver uma pesquisa com mais profundidade 

sobre o setor de autopeças na região do ABCD, que concentra inúmeras fábricas 

deste segmento ou até mesmo do país, após a fusão e aquisição das principais 

fabricas brasileiras, que foram desnacionalizadas. Principalmente agora que duas 

das maiores fabricantes de autopeças americanas e mundiais – Dana e Delphi – 

entram em concordata nos EUA – foram empresas que mais adquiriram empresas 

brasileiras do setor. 
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8. DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 
 

A maior dificuldade enfrentada na delimitação desse estudo, por se tratar de 

um assunto amplo, com uma extensa literatura sobre o tema, com inúmeras 

abordagens, tem motivado muitos artigos, dissertações, teses, seminários e 

conferências, há que se evitar como disse Eco (2006, p.10),” se faz algo novo ou se 

faz mais um estudo remendado repetindo o que os outros já disseram e então não 

há mais nada a dizer”. O principal foco desse trabalho é de se comparar o estágio 

em que se encontra atualmente em termos de produção e gestão, a Metal Leve S.A. 

e a Mahle Metal Leve S.A. 

 

A coleta de dados também impõe várias limitações. Serão coletados apenas 

dados significativos da Metal Leve S.A., posteriormente Mahle Metal Leve  S. A., a 

partir dos anos 1990, ano que desencadeou o processo de reestruturação produtiva 

na indústria automobilística e de autopeças, ano 2007, que é o tempo limite para 

conclusão do estudo. A coleta de dados será baseada em documentos oficiais 

emitidos por órgãos públicos, partindo do princípio de que fenômenos de interesse 

não são puramente históricos e possibilitam observações comportamentais ou 

condições ambientais que servem de evidências em um estudo de caso (YIN, 2005, 

p. 119-120), técnica de documentação indireta através da consulta em artigos, 

dissertações, teses relacionadas com o tema, cuja análise dessa literatura é possível 

chegar a algumas conclusões.  
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CAPÍTULO I 
 

1. METODOLOGIA 
 

Trata-se de uma pesquisa de natureza exploratória, com abordagem 

qualitativa, utilizando a técnica de estudo de caso único, cujas fontes de informação 

são do tipo documental, com enfoque comparativo em momentos diferentes, para 

investigar uma ocorrência passível de observação ou de um fenômeno 

contemporâneo investigam fenômeno contemporâneo dentro do seu contexto da 

vida real, especialmente quando a ocorrência e o contexto não estão claramente 

definidos (YIN, 2005, p. 32) e será realizada uma abordagem interpretativa dos dois 

momentos, analisando as principais dimensões de cada um deles, as 

transformações mais significativas na estrutura de governança, as alterações de 

estratégias direcionadas à ampliação das vantagens competitivas e as modificações 

na produção, dentro do novo modelo de produção globalizado. 

Os instrumentos específicos que ajudarão no alcance dos objetivos almejados 

serão: abordagem dedutiva, e levantamento documental, procedimentos históricos, 

forma de evolução, dados estatísticos, dados comparativos, levantamentos 

financeiros e relatórios da administração obtidos na CVM – Comissão de Valores 

Imobiliários, domínio da tecnologia e capacidade competitiva. 

 

1.1. Revisão da Literatura 
 

Parte do estudo será fundamentada numa revisão bibliográfica de discussões e 

teorias que descrevem e analisam as transformações entre as empresas e uma 

revisão de outros trabalhos que analisam o setor de automobilístico e de seus 

fornecedores de autopeças. Destacando: 

• O longo e minucioso trabalho desenvolvido por Womack, Jones e 

Roos (1982), sobre o futuro do automóvel e da produção enxuta. em 

“A Máquina que Mudou o Mundo”, baseado no estudo do 
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Massachusetts Institute of Technology, no valor de cinco milhões de 

dólares e cinco anos de estudo de duração, sobre o futuro do 

automóvel.  

• Análise baseada no Modelo de Concorrência das Cinco Forças 

Competitivas desenvolvidas por Porter (1991), também conhecido 

como modelo setorial de Porter, metodologia desenvolvida para 

analisar a estrutura de uma indústria (negócio), os movimentos 

competitivos, a análise da concorrência, dos compradores e dos 

fornecedores e a sua implicação estratégica.  

• A dissertação de mestrado “História da Metal Leve S/A - Líder no 

Setor Metal Mecânico” de Kerstentzky (1985), onde apresenta a 

fundação, a evolução da Metal Leve, as  barreiras ao seu 

crescimento,  e os diversos aspectos de seu funcionamento, como 

mercado, área financeira, tecnologia e concorrentes. 

• O recém lançado estudo “A Implantação da Indústria Automobilística 

no Brasil: da substituição de importação ativa à globalização passiva” 

de Sydney A. Latini (2007), que é um registro do processo e do 

aperfeiçoamento dos instrumentos de política econômica a partir da 

segunda guerra, com ênfase na implantação do setor automotivo no 

Brasil; da emblemática política de substituição de importações 

executada pelo governo no período de 1956 – 1961; das novas 

oportunidades de crescimento com a inserção na economia mundial, 

sugerindo um processo de desenvolvimento de estratégias que 

permitam aproveitar as vantagens dessa inserção internacional, 

adequadas ao país, procurando soluções próprias para os problemas 

do Brasil, nesse mundo globalizado. 

• Destaca-se também, como relevantes para o estudo, a vasta literatura 

acadêmica e de artigos de entidades públicas a respeito do complexo 

automotivo. 
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1.2. As Contribuições para o Estudo e o Modelo Fleuriet 
 
 

 O Capítulo II traz como contribuição a esse estudo a evolução histórica 

do setor que forma o setor automotivo e de como ele se transformou num grande 

impulsionador do desenvolvimento industrial brasileiro, especialmente o setor de 

autopeças, a ponto de Ramiz Gattás, um importante empresário que participou da 

construção da indústria automotiva brasileira, eleger a sua obra com o título de “A 

indústria Automobilística e a Segunda Revolução Industrial no Brasil: origens e 

perspectiva”. O entendimento histórico vai compor com as três partes constituintes 

do Capítulo III, a interpretação do contexto  

 

No terceiro Capítulo, se define o que é o Complexo Industrial 

Automotivo, formador de uma complexa cadeia produtiva em diversos setores e 

juntamente com o Modelo de Análise Setorial de Porter, modelo esse importante 

para se compreender e prever o sucesso ou o fracasso empresarial possibilitando 

entender as questões estratégicas examinadas e estudadas no Capítulo IV. Ainda, 

no mesmo Capítulo é apresentado o Modelo de Produção Enxuta, também 

conhecido como Modelo Toyota de Produção, que foi emblemático na transformação 

da indústria automotiva mundial.  

 

Reunião do que foi abordado nos Capítulo II e III, mais a evolução 

histórica do setor proporciona ao pesquisador colocar questões do tipo “como” e “por 

que”, quando não se tem controle sobre os acontecimentos e o foco se encontra em 

fenômenos contemporâneos inseridos em algum contexto da vida real YIN (2005; 

19).    

 

No capítulo IV  se ressaltou todos os fatos representativos dos 

acontecimentos na análise do caso em estudo, registrando-se os fatos importantes, 

observando-se que a revisão da literatura oferece os fundamentos sobre a ação 

estratégica, a forma de competição, evidenciando o comportamento e a trajetória 

seguida pelas empresa quando se confrontam os dois momentos estudados. 
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Os fundamentos teóricos do capítulo III e a análise econômico-

financeira, com base nos estudos do MODELO FLEURIET, modelo esse inspirado 

em técnicas de gestão desenvolvidas na França, que leva o nome do autor, 

introduzido e adaptado para o Brasil pela Fundação Dom Cabral entre 1975-1978, 

possibilitou sair de um enfoque tradicional de análise contábil, que privilegiava uma 

visão estática da empresa, do que a sua dinâmica operacional e introduziu 

mudanças substanciais no modo de enfocar as finanças corporativas FLEURIET et 

al. (2003; s/n).  

 

Obviamente a adoção desse modelo não elimina outros enfoques 

usados na análise contábil e econômico-finaceira, das organizações. Mas, por se 

tratar de um instrumento importante, ele complementa e subsidia os gestores com 

informações essenciais, para que possam tomar decisões com maior exatidão e 

serviu como uma ferramenta para o estudo desse projeto.  

 

Os dados para a aplicação do Modelo de Fleuriet foram extraídos das 

demonstrações financeiras, incluído nos relatórios da administração de 1991 a 2006, 

apresentados a Comissão de Valores Mobiliários – CVM e consolidados dentro do 

modelo o que possibilitou analisar a longa trajetória desde a Metal Leve até a 

transformação em Mahle Metal Leve. Os dados das demonstrações financeiras 

mostram com clareza a trajetória do processo de gestão e as diferentes fases do 

ciclo de vida da empresa. 

 

Fleuriet et al. (2003; 7) escrevem em seu livro que as contas do ativo e 

do passivo devem ser consideradas em relação à dinâmica da empresa e 

classificadas de acordo com o seu ciclo. Há contas que tem um movimento lento, 

quando analisadas isoladamente, em relação ao conjunto das contas, que podem 

ser consideradas como permanentes ou não cíclicas. Outras contas são 

relacionadas ao ciclo operacional e apresentam um movimento contínuo e cíclico, 

há, ainda, as contas com movimento descontínuo e errático. Assim, as contas de 

acordo com sua movimentação podem ser classificadas, conforme o esquema 

indicado no anexo 5. 
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Mostra Fleuriet (2003; 7) que quando as saídas de caixa ocorrem antes 

da entrada de caixa a empresa cria uma necessidade de aplicação permanente de 

fundos, essa aplicação de fundos denomina-se de Necessidade de Capital de Giro 

(NCG), que é diferença entre as somas das contas do ativo cíclico e a soma das 

contas do passivo cíclico. 

 

Nos mostra  o Professor Haroldo Vinagre Brasil, no postfácio do livro 

de Michel Fleuriet et al., que: 

 

O conceito de NCG teve reflexos nos cálculos de avaliação de 
investimentos, pois ele veio obrigatoriamente se acrescentar aos 
capitais investidos, afetando assim a taxa de retorno de forma 
significativa nos casos de empresas de capital intensivo. Agora já 
não são apenas os capitais permanentes que são levados em conta 
nos investimentos, mas todo o ativo econômico do empreendimento, 
nela incluído o NCG. FLURIET et al. (2003;167)   

 

 

Em empresas cujo ciclo financeiro é de duração mais longo a 

Necessidade de Capital de Giro é mais acentuado e quando o NCG é financiado 

com recursos de curto prazo, geralmente empréstimos bancários, aumentando o 

risco de insolvência, foi, portanto um indicador importante na análise FLEURIET et 

al. (2003; 10 e 11). 

 

Apesar da ênfase dada ao NCG outros indicadores também foram 

utilizados na análise, como: Rotação de Estoque, Prazo Médio de Pagamento de 

Clientes e de Fornecedores, o Ciclo Financeiro, Capital de Giro e o Índice de 

Liquidez, o que permitiu inferir a evolução da Empresa.  

 

Além, da análise contábil e econômico-financeira com base no Modelo 

de Fleuriet, se estudou o contexto, a visão estratégica da organização nos dois 

momentos, a aplicação dos fundamentos teóricos do Modelo Setorial de Porter e o 

Modelo de Produção Toyota, apresentados no capítulo III. Os dados da Evolução 

Histórica do Setor Automotivo do Capítulo II, os dados colhidos nos relatórios das 
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administrações, publicados no Brasil, os relatórios da administração da Mahle Group 

GmbH, publicados na Alemanha, e outros trabalhos acadêmicos, contribuíram para o  

entendimento do que ocorreu no ambiente empresarial ao longo do período 

estudado.   

 

 

 

   Figura 1 - Mahle Metal Leve S.A. - Fabrica de Bronzinas - São Bernardo do Campo  
          Fonte - Mahle Metal Leve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 
 

 
 

 
 
 

 
   
  
 

 

 

CAPÍTULO I I 

 

1. A EVOLUÇÃO HISTÓRICA DO SETOR  
 

1.1. O Nascimento da Indústria de Automóveis e Autopeças 
 

A partir da metade do século XIX, uma onda de inovações propaga-se pela 

Europa e Estados Unidos, com os inventores fazendo surgir em todas as frentes 

uma gama de novos projetos. No final do século XIX e início do século XX, assistiu-

se ao advento do veículo automóve l, do transporte dinâmico ferroviário, viário e 

aéreo, que ao longo do século XX, produziriam inovações radicais. 

 
 Womack et al. (1992), relata a seguinte história a respeito dos primeiros 

veículos automóveis produzidos: 

 
Em 1894, S. Exa Evelyn Henry Ellis, abastado membro do 
Parlamento inglês, saiu de casa para comprar um carro. Não se 
dirigiu a uma revendedora de veículos: na época, elas não existiam. 
Tampouco entrou em contato com um fabricante de automóveis da 
Inglaterra: eles ainda não existiam”. 
Pelo contrário, dirigiu-se à renomada fábrica de máquinas-
ferramentas de Panhard e Lavassor, encomendando um automóvel. 
Atualmente, a P&L, conforme era conhecida, é lembrada somente 
por colecionadores de carros antigos ou fanáticos pela história do 
automobilismo; porém, era a primeira companhia automobilística do 
mundo (p. 9) 
....Ao chegar na P&L - na época, fabricante muito mais de serras 
para metais do que para automóveis - deparou Ellis com o clássico 
sistema de produção artesanal. A força do trabalho da P&L 
compunha-se, na maior parte, de artesãos habilidosos, montando 
cuidadosamente a mão um pequeno número de carros. 
Tais trabalhadores conheciam com minúcia os princípios de 
mecânica com que trabalhavam. Além do mais muitos eram seus 
próprios patrões, muitas vezes trabalhando como empreiteiros 
independentes na fábrica P&L ou - o que era ainda mais freqüente - 
proprietários independentes de instalações fabris às quais a 
companhia encomendava componentes ou peças específicas. 
Os dois fundadores da companhia Panhard e Levassor, e seus 
assistentes mais imediatos, eram responsáveis pelos contatos com 
os consumidores, para determinar as especificações exatas dos 
veículos, encomendando as peças necessárias e montando o 
produto final. Grande parte do trabalho, porém, inclusive o projeto de 
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engenharia, dava-se em oficinas artesanais individuais espalhadas 
por Paris.(p. 9-10).  

  ...Ellis foi a primeira pessoa a dirigir um automóvel na Inglaterra. 
Transpôs ele os 90 quilômetros de Southampton até sua casa de 
campo em apenas 5 horas e 32 minutos - descontado as paradas - 
numa velocidade média de uns 16 quilômetros por hora. Tal 
velocidade era claramente ilegal para veículos não-puxados a cavalo, 
cujo limite era de meras 4 milhas por [6,44 km/h (p.11). 

  ...Por essa época, uma série de firmas inglesas começavam a 
construir carros, sinal de que a era do automóvel se alastrava de seu 
país de origem, a França, para a Inglaterra, começando sua marcha 
através do mundo. (p. 12). 

 
  
O processo de industrialização alastrou-se da Inglaterra para vários países, 

promovido pelo aprimoramento dos meios de transporte, pelo acúmulo de capital 

resultante do comércio colonial, do tráfico de escravos, do contrabando e da 

produção manufatureira. 

 

A economia deixa de ser de base artesanal e manufatureira para firmar-se na 

produção industrial e mecanizada. Com o nascimento das fábricas, surge a 

necessidade da racionalização da produção, da divisão das tarefas, da supervisão 

intensa e sistemática e de uma rígida obediência hierárquica.  

 

No início do século XX, o engenheiro americano Frederico Taylor desenvolveu 

estudo a respeito de técnicas de racionalização do trabalho operário. Taylor 

propunha aplicar métodos científicos à administração, para conseguir o máximo de 

produção com um mínimo de custo. 

 

Na Europa, outro engenheiro, Henri Fayol, defendia princípios semelhantes aos 

de Taylor, tendo feito, nos Estados Unidos, seguidores de suas idéias. O mais 

notável foi o empresário Henry Ford que, consciente da importância do consumo de 

massa, procurou agilizar a produção e diminuir os custos e o tempo de fabricação. 

 

Ford desenvolveu a integração vertical e horizontal na indústria automobilística, 

desde a matéria-prima ao produto final acabado e a instalação da rede de 

distribuição, levando ao extremo o conceito de divisão do trabalho, e a padronização 

das peças, uniformizando o veículo e elevando a escala de produção. Com isso, 
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mudou-se as características da fabricação, o que possibilitou a redução significativa 

dos custos de produção, abandonando o caráter artesanal que tanto dependia da 

habilidade do trabalhador. Pode-se dizer que Ford inventou a linha de produção 

quando passou a fabricar o seu famoso “Ford modelo T”. Tal modelo ficou conhecido 

como “o modelo de produção fordista”, exercendo um enorme encantamento em 

todas as esferas sociais e cunhando a idéia da “produção em massa” para uma 

sociedade de “consumo de massa”. 

 

Na fabricação artesanal os custos não se reduziram com o aumento das 

quantidades produzidas, mas no modelo fordista os custos de elaboração 

declinaram, como também aprimorou-se a qualidade dos veículos. Antes, somente 

os ricos podiam adquirir carros; a partir daí, a situação reverteu-se, embora tenha 

arrastado, no seu bojo, os pequenos produtores que não possuíam recursos para 

gerar as inovações tecnológicas que esse novo patamar alcançado pela indústria 

automobilística exigia. Porém, a integração vertical variava de empresa para 

empresa, como entende Wolmack et al. (1992, p. 49). 

 
Todos os montadores de produção em massa acabaram adotando 
graus bastante divergentes de integração formal, oscilando de cerca 
de 25 por cento de produção própria em pequenas firmas 
especializadas, como Porche e Saab, até cerca de 70 por cento, no 
caso da General Motors. A Ford, antiga lider na integração vertical, 
tendo se aproximado dos 100 por cento em Rouge, retrocedeu após 
a Segunda Guerra Mundial para cerca de 50 por cento. 

 
 
Essa posição de alta verticalização era totalmente oposta às idéias da indústria 

automobilística nos seus primórdios, quando os fabricantes de veículos distribuíam a 

produção de componentes entre pequenos fabricantes e apenas faziam a 

montagem. Como apontado, muitos trabalhadores eram seus próprios patrões, 

muitas vezes trabalhando como empreiteiros independentes nas fábricas, ponto 

comentado por Wolmack et al. (1992, p. 48-49) 

 

Montar os principais componentes num veículo completo, tarefa da 
montagem final, representa apenas cerca de 15 por cento do 
processo de fabricação total. O grosso do processo envolve o projeto 
e fabricação de mais de 10 mil peças distintas, e sua montagem em 
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talvez 100 grandes componentes: motores, transmissões, sistemas 
de direção suspensões etc. 

     

  O grande desafio das montadoras, no passado e hoje, é o de coordenar todo 

esse processo de montagem/fornecedores de modo que se mantenha a qualidade e 

o custo seja o mais baixo possível. 

 

A partir dos anos 50, a Ford e a GM reduziram parcialmente a integração 

vertical, e abriram para empresas independentes o fornecimento de peças a partir de 

projetos desenvolvidos integralmente pela montadora, que especificava o tipo de 

material de cada uma das 10 mil peças projetadas. Os desenhos desenvolvidos nas 

montadoras eram considerados segredos, o que vinha a ser a forma de assegurar 

que as tecnologias incorporadas nos ve ículos ficassem sob o completo controle da 

montadora, conseguindo, desta forma, reduzir o poder de mercado dos 

fornecedores.  

 

Os desenhos específicos, que não transmitiam a idéia do conjunto onde seriam 

integrados, eram repassados para os fornecedores, internos ou externos, para que 

estes cotassem o preço para determinadas quantidades, dentro de um cronograma e 

apresentando um nível de qualidade que era definido por percentual de defeitos por 

lote fornecido. O “preço” era o fator mais importante e determinante na seleção. 

 

 

1.2. A Estratégia de Expansão 
 
Num curto espaço de tempo, as indústrias automotivas se transformaram em 

grandes corporações e ingressaram num processo de internacionalização, adotando 

estratégias globais de crescimento, tendo se expandido em todas as direções: as 

norte-americanas em direção à Europa e à América Latina, e as européias em 

direção ao mercado americano e latino. 

  

Após a primeira guerra mundial, a indústria automotiva evoluiu para a produção 

em massa, começa-se então, um processo de fusões, aquisições e incorporações 

das empresas, processo esse que vem ocorrendo, continuamente, até os dias de 
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hoje. Esse processo não só ocorreu entre as montadoras, também entre as fábricas 

de autopeças. Pode-se afirmar que o dinamismo empresarial tem sido uma marca 

constante na indústria automotiva. 

 

Apesar de esse processo ser uma marca, não impediu que fábricas artesanais 

sobrevivessem voltadas para pequenos nichos na extremidade superior mais 

sofisticada do mercado, composta de consumidores ávidos por uma imagem 

personalizada e a possibilidade de lidarem diretamente com a fábrica na encomenda 

de seus veículos.  

 

A partir de 1980, algumas fábricas artesanais aliaram-se às gigantes da 

indústria automotiva, objetivando obter conhecimentos tecnológicos. Porém, a partir 

de 1990, uma nova ameaça surge para as firmas artesanais: algumas das empresas 

gigantes começaram a almejar suas fatias de mercado. 

 
 

1.3.  A Implantação da Indústria Automobilística e de Autopeças no País 
 
 
A primeira tentativa de instalação da produção de veículo no Brasil ocorre em 

1907, quando uma indústria de carruagens, Luiz Grassi & Irmão Indústrias de Carros 

e Automóveis, fabricou o primeiro veículo da marca Fiat. (LATINI, 2007, p. 92). 

 

O início da montagem de veículos no Brasil com partes importadas deu-se em 

1919, quando a Ford instalou a primeira linha de montagem em São Paulo. 

Sucederam a General Motors, em 1925 e Internacional Harvester Máquinas, em 

1926. Como bem observa Trindade (1995, p. 33), à instalação destas empresas 

inserem uma estratégia de crescimento transnacional das empresas norte-

americanas, que procuravam expandir seu mercado maximizando os ganhos de 

escala inerentes ao modelo fordista de produção. 
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Em 1929, Grassi passou a produzir cabines de caminhões para a Ford e para a 

General Motors. Esse fato é considerado a primeira tentativa de integração 

horizontal da indústria automobilística brasileira. (LATINI, 2007, p. 93). 

 

Em conseqüência da crise econômica de 29, a frota brasileira de veículos sofre 

uma drástica redução na década que se segue, como aponta Almeida (1972, p. 8), 

quando houve uma redução de “250 mil para 160 mil veículos”. Mas a ampliação da 

frota brasileira continuou oscilando ao longo dos anos seguintes, em conseqüência 

de questões econômicas, como se vê na Tabela 1, com dados de importação. 

Apesar de todas as dificuldades, em 1941, segundo Almeida (1972, p. 8), já se 

registravam “cinco fábricas de autopeças e uma rede de oficinas de manutenção, 

além de construtoras de carrocerias”. 

 

Com a dificuldade de importação de autopeças e também de veículos, em 

decorrência da Segunda Guerra Mundial, estimulou-se o desenvolvimento da 

indústria de autopeças, como observa Bedê (1990, p. 44) “Para manutenção da frota 

existente, diversas fábricas de pequeno e médio porte surgiram ‘a base da 

improvisação’ destinada a produzir componentes de menor vida útil e menor 

densidade tecnológica”.  

 
Tabela 1 – Importação Brasileira de Veículos 

                                           Unidade: milhares 
Ano Quant. Ano Quant. Ano Quant. Ano Quant. 
1925 43,30 1931 4,5 1937 23,5 1943 0,7 
1926 33,0 1932 2,6 1938 22,9 1944 2,1 
1927 16,50 1933 8,8 1939 21,7 1945 7,9 

1928 45,40 1934 15,2 1940 23,5 1946 28,3 
1929 99,30 1935 17,5 1941 25,2 1947 65,8 

1930 2,0 1936 18,9 1942 7,8 1948 68,0 

        
                 Fonte - Trindade, Claudia Pimentel (1995) Pag. 35   

   

A partir de 1945, com a política rodoviária governamental e a decadência do 

transporte ferroviário e na cabotagem, a frota nacional de veículos registra uma forte 

expansão. Porém, a partir de 1950, o governo começa a se preocupar com o custo 

de renovação da frota e com o dispêndio na importação que, segundo Almeida 
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(1972, p. 13), foi de 140 milhões de dólares, fazendo surgir um sinal de alarme na 

balança de pagamentos. 

 

Por outro lado, a indústria de autopeças que, durante a Segunda Grande 

Guerra, expandiu-se para atender às restrições de importação, continuou a crescer 

ao longo da década, conforme se vê na tabela 2, registrando extraordinário 

desenvolvimento, criando um processo de substituição de importação.  

 
Essa expansão fortaleceu a indústria nacional de autopeças e estimulou o setor 

a influenciar as autoridades governamentais, levando o governo a proibir a 

importação das peças que já eram fabricadas no país. E como chama atenção 

Trindade (1995, p. 36), “... visavam simultaneamente minimizar o problema das 

reservas internacionais. Essas medidas lograram sucesso, contribuindo efetivamente 

para o crescimento da produção local de autopeças” 

 

Logo após a guerra, duas empresas nacionais iniciam a produção de veículos 

no país, que foram a Vemag e a Fábrica Nacional de Motores-FNM, sendo esta uma 

empresa estatal, criada para fabricar motores de aviação e depois transformada em 

fábrica de caminhões.  

 

Tabela 2 – Número de Fábricas da Indústria de Autopeças 
      

                         Unidade: nº de fábricas 
Ano Fábricas Ano Fábricas Ano Fábricas 
1941 12 1952 250 1956  700 
1946 39 1953 300 1957  860 
1948 66 1954 360 1958 1000 
1951 106 1955 520 1959 1200 

      
Fonte – Gattás, Ramiz (1981) Pág. 339   

 
 
A queda do governo Getúlio Vargas, em 1945, que desenvolvia uma forte 

postura de defesa da industrialização do país, assume um governo com posições 

liberais. Além disso, segundo Bedê (1990), o Brasil havia acumulado reservas de 

US$ 600,00 milhões de dólares. E como havia uma demanda reprimida e a produção 

era insuficiente, houve uma explosão da importação. Entretanto, essa política durou 
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pouco, pois em 1947 já havia um déficit, o que levou o governo a impor restrições à 

importação de veículos. Um rombo colossal no orçamento cambial do País era uma 

excelente oportunidade para ocupação do espaço, e quando as importações fossem 

novamente liberadas, as aqui fabricadas não mais seriam importadas.   

 

 Com a volta de Getúlio Vargas ao governo, saem às primeiras medidas de 

proteção à indústria de autopeças, que datam do início da década de 1950. Como 

nos mostra Almeida (1972, p. 15), o governo, “considerando a necessidade de 

industrialização do país, objetivando a elevação do padrão de vida do povo”, o 

desenvolvimento do mercado interno e, o fortalecimento da estrutura econômica do, 

criou, através do Dec. 29 806, a CDI – Conselho de Desenvolvimento Industrial. Esta 

Comissão tinha como tarefa propor ao Presidente, normas gerais destinadas ao 

fortalecimento, expansão e diversificação da indústria nacional. 

 

Um dos primeiros trabalhos dessa comissão foi a elaboração, pela 

subcomissão de fabricação de jipes, tratores, caminhões e automóveis, do Plano 

Nacional de Estímulo à Produção da Indústria de Autopeças e à Implantação 

Gradativa da Indústria Automobilística, que foi aprovado em outubro de 1952. 

      

 Outra medida decorrente das propostas que a subcomissão levou à Carteira de 

Exportação e Importação do Banco do Brasil – CEXIM – foi a da proibição de 

importação de peças para substituição que já eram produzidas no país e a proibição 

de veículos montados, mesmo pelas montadoras aqui instaladas, que deveriam 

chegar desmontados, na forma CKD ou SKD e sem incorporarem peças aqui 

fabricadas. 

 

Em 1951, é fundado o SINDIPEÇAS – Sindicato Nacional da Indústria de 

Autopeças, entidade de classe das empresas do setor de autopeças, que viria a 

auxiliar o governo na política de nacionalização e produção de veículos no Brasil, 

tendo participado na  elaboração da lista de peças que não poderiam ser importadas. 

 
Se, por um lado, havia um segmento da sociedade preocupado com a 

implantação de indústrias básicas capazes de permitir o desenvolvimento industrial e 
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econômico do país, havia outro segmento de intransigentes defensores da anti-

industrialização.  Mostra-nos Bedê (1990, p. 46).  

 
Em meio à campanha anti-industrialização promovida por setores 
mais conservadores, o processo de industrialização substituidora de 
importação prosseguiu. E, em 1952, foi formulado no âmbito do CDI 
um "Plano Nacional de Estímulo à Produção de Autopeças e à 
Implantação Gradativa da Indústria Automobilística.  

 
 

Os choques com os defensores das importações livres ampliavam-se na medida 

em que a industrialização avançava. Em contraposição a estes últimos, foi realizada, 

em 1953, a Primeira Mostra da Indústria Nacional de Autopeças, contando com 145 

expositores. Depois desse evento, seguiram outros no Brasil e no Exterior. No 

entanto, com a morte de Vargas em 1954, houve uma desaceleração nos projetos de 

industrialização. Os constantes ataques dos seus opositores levaram inclusive à 

extinção do CDI. 

 

Assim a correlação de forças se alterou com a morte de Vargas; os opositores 

da industrialização conseguiram retardar em três anos a marcha da implantação da 

indústria automobilística e da própria industrialização. Em 1956, com a ascensão de 

Juscelino Kubicheck ao poder, foi instituído um grupo de estudo para a indústria 

automobilística. Esse grupo constatou que os fabricantes de veículo estavam 

desinteressados ou vacilantes, tendo em vista que a implantação de projeto 

industrial para fabricação de veículos automotores exigiria um vultoso investimento, 

eram necessárias variadas garantias e a existência de uma política para o setor. 

 
Não era só desinteresse, a resistência dos representantes da indústria 

internacional em aderir ao programa brasileiro. Shapiro, in Arbix e Zilbovicius (1997, 

p. 35) descrevem, de forma bastante clara, o pensamento do governo Juscelino 

Kubitscheck: 

 
Esperava-se que a indústria automotiva desempenhasse o papel de 
setor líder, dada sua capacidade de atrair capital externo e tecnologia 
e de gerar um sistema articulado de produção. Assim, retardar o 
desenvolvimento da base industrial seria, provavelmente, 
comprometer o desenvolvimento de todos os demais setores da 
produção.  
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O grupo de estudos fez um conjunto de propostas e uma das mais importantes 

foi de que o desenvolvimento do setor se desse em sentido horizontal. Como diz 

Addis in Arbix e Zilbovicius (1997, p.137).  

 
O anseio dos fornecedores tornar-se-ia realidade. A aliança entre 
fornecedores e as autoridades governamentais resultaria na proteção 
do mercado, nos índices elevados de nacionalização e no controle 
governamental. Os fornecedores denominaram tais arranjos de 
"horizontais", em oposição à produção in house ou à integração 
vertical praticada pela maior parte dos fabricantes de veículos. 

 

Outra proposta era a da criação de um órgão central para coordenar toda a 

política de implantação da indústria de veículos automotores. O governo, em junho 

de 1956, cria o Grupo Executivo da Indústria Automobilística - GEIA, com a 

finalidade de centralizar, em um único órgão, todas as decisões sobre a execução 

da política governamental. 

 

A política desenvolvida pelo GEIA, com base em uma série de decretos 

promulgados ao longo de 1956/57, definiram as bases e regras para que a indústria 

definitivamente se instalasse no país. É oportuno e bastante interessante o que diz 

Addis in Arbix e Zilbovicius  (1997, p.137).   

 
As regras para implantação da indústria basearam-se na proteção de 
mercado e na definição de altos índices de nacionalização: 95% de 
cada veículo deveriam ser produzidos no Brasil, nos cinco primeiros 
anos de implantação da indústria (1956-1961). 

 
 

Em conseqüência, procurando respeitar o índice de nacionalização, às 

montadoras foram levadas a ensinar aos fornecedores conceitos de organização 

industrial; oferecer contratos de longo prazo e, com freqüência, acordos de 

exclusividade no fornecimento; a emprestar equipamentos e recursos; facilitar o 

contrato com fornecedores estrangeiros; e auxiliar na obtenção de concessões e 

outros acordos de assistência técnica, que propiciariam aos brasileiros o acesso à 

tecnologia e aos princípios modernos de produção. Porém, as indústrias americanas 

e européias, tanto nos seus países de origem como no Brasil, ainda não tinham essa 

cultura participativa e forneciam todo o projeto já detalhado e especificado.  
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De qualquer forma, no Brasil o avanço foi extraordinário, pois se construiu um 

cenário que possibilitou o progresso e o crescimento de um grupo de fabricantes de 

autopeças, como também possibilitou o aprendizado para todo o setor.  

 

O Brasil rompia um ciclo econômico, o ciclo da primeira Revolução Industrial 

Brasileira, iniciada em 1928, e preparava-se para iniciar um novo período. Deixava 

de ser um país agrário, importador de artigos manufaturado e exportador de 

matérias primas e de produtos primários. Assim, criavam-se condições para a 

expansão das atividades mecânicas e preparava-se a infra-estrutura para a 

instalação da indústria de base e dos bens de produção.  

 

A implantação da indústria automobilística deu-se, sem dúvida, em meio a uma 

luta política, fato permanente na vida nacional. Uma luta em que a preocupação com 

o desenvolvimento não fazia parte de uma estratégia de crescimento ou de 

implantação industrial. A preocupação era de apenas se colocar pedras no meio do 

caminho, obstruindo-se politicamente, com críticas e/ou com ações, toda e qualquer 

iniciativa desenvolvimentista. Mas, todos os obstáculos colocados pelos segmentos 

conservadores que se opunham à industrialização brasileira à época, 

particularmente, à indústria de veículos automotores, foram vencidos, rompendo-se 

anos de negociações infrutíferas e afastando aqueles que usufruíam da situação, 

como bem explica Shapiro in Arbix e Zilbovicius (1997, p. 37). 

 
No Brasil de meados de 1950, nem sempre se aplicavam regras 
sistemáticas. A arbitrariedade muitas vezes prevalecia, servia-se de 
conexões políticas para alcançar favores especiais não raro. 
Questionava-se também a capacidade administrativa e de 
planejamento do Estado; sua burocracia pesada e seus órgãos 
governamentais conflitantes. 

 
 
A política de implantação e de desenvolvimento da indústria de autopeças 

permitiu que os veículos produzidos no país atingissem elevados índices de 

nacionalização, conforme dados na Tabela 3. 
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Tabela 3 – Índice de Nacionalização em Peso 

      
                                             unidade: % 

ANO 
% em         
PESO ANO 

% em  
PESO 

1953 18 1957 55 
1954 22 1958 70 
1955 30 1959 85 
1956 43 1960 98 

    
  

  Fonte - Gattás, Ramiz (1981) Pag. 339 
 
Após 1960, inicia-se uma nova fase na indústria de autopeças, com sua 

consolidação definitiva e com novas interrogações. 

 

1.4. Política Industrial para o Setor Automotivo 
 

1.4.1. A Política nos Primeiros Anos 
 
 

Os governos dos países emergentes ou subdesenvolvidos perceberam que a 

indústria automotiva era uma das atividades mais importantes do século XX, por ser 

geradora de renda, empregos e investimentos industriais e, conseqüentemente, 

desenvolvimento. Onde se implantou um surto de prosperidade, levando os 

governos a criarem incentivos governamentais de forma a promover a produção e a 

exportação, contando com regimes especiais. 

 
No Brasil, algumas empresas, que já montavam veículos desde o início do 

século XX, viram-se pressionadas pela existência de uma política governamental, no 

pós-guerra.. Em primeiro lugar, por sua importância econômica e, em segundo, pelo 

desequilíbrio que provoca na balança de pagamentos, dada a sua potencialidade em 

gerar importante déficit comercial.  

 

Almeida (1972, p. 22-42), Guimarães (1980, p. 783) e Trindade (1953, p. 39) 

mostram que as montadoras mundiais, principalmente as européias, perceberam 
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que, se ficassem ausentes dessa implantação, significaria estarem excluídos do 

mercado brasileiro, que, obviamente, seria protegido da competição externa. 
 

Se a política do governo brasileiro foi decisiva ao estimular as empresas 

estrangeiras na produção de veículos no país e a criar medidas protecionistas à 

indústria de autopeças, que havia sido impulsionada na década de 1940, em 

conseqüência das dificuldades de importação durante a Segunda Guerra, 

igualmente contribuiu de forma decisiva para o índice de nacionalização, conforme 

mostra Almeida (1972, p. 60), “em peso passou de 30% em 1953, para 93 % em 

1961”, apesar de os dados apresentados conflitarem com os apresentados por 

Gattáz (1981, p. 339), na tabela 3 3. O importante é o elevado índice alcançado, 

num curto espaço de tempo.  

 

Colocou o país, no espaço de pouco mais de 10 anos, em 11º lugar na 

produção mundial, como nos mostra a Tabela 4. 

 
 

 Tabela 4 – Produção Mundial de Veículos – 1969 
                                                                                Unidade: milhares 

 
 
 
 
 
 
 
                                                 

 

 

                                                 
3 Almeida se contradiz várias vezes em seu texto, quando cita os índices de nacionalização em peso, 
provavelmente por usar fontes diferentes. 

Países Produção 
Estados Unidos  10206 
Japão 4675 
Alemanha Ocidental 3605 
França 2459 
Reino Unido 2183 
Itália 1596 
Canadá 1350 
União Soviética 844 
Espanha 453 
Austrália 425 
Brasil 354 
Bélgica 312 
Suécia 271 
Argentina 219 
México 167 

 
Fonte- Anfavea 
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A indução pelo governo para instalação de uma indústria automobilística, com 

um mercado doméstico fechado e com rigoroso índice de nacionalização, 

favoreceu o nascimento de importantes indústrias de autopeças que são narradas 

e documentadas por um conjunto de autores, destacando-se: Guimarães e 

Gadelha (1980), Gadelha e Lobão (1982), Bedê (1976), Gattás (1981), 

Kerstenezky (1985), que serviram de fonte para as observações a seguir 

apresentadas.  

 

Na visão de alguns analistas, essa indústria de autopeças nasceu “torta” e com 

vícios. Independente dessas discussões prós e contra, nos primórdios, um conjunto 

de fábricas, que era chamado de “fundo de quintal,” foi transformando-se, crescendo 

no âmbito interno, destacando-se e ganhando capacidade técnica.  

 

Com a sua instalação foi desenvolvida inicialmente uma estratégia de 

abastecimento do mercado com peças de reposição de grande desgaste, deixando 

os componentes de menor desgaste para o segmento importador, garantindo assim 

mercado para a sua produção. 

 
Neste início, pode-se citar como as mais notáveis empresas: Metal Leve, Cofap, 

Sifco e a Freios Vargas.  

   
O período de 1955 a 1961 foi de crescimento acelerado na economia brasileira, 

liderado pela indústria de veículos, os anos seguintes não foram nada bons para o 

setor automotivo. No início dos anos 60, o crescimento do setor sofreu uma 

desaceleração, devido a: 1) demanda pré-existente era satisfeita; 2) não 

incorporação de camadas de renda mais baixa; 3) política de arrocho salarial; 4) 

desaceleração dos investimentos industriais. Essa contração redundou em 

conseqüências negativas para o setor de autopeças sendo que a queda nas vendas 

foi imediata, só compensada, em parte, pelo mercado de reposição de peças de vida 

útil curta.   

 

A lenta recuperação nas vendas, a partir de 1963, levou as montadoras a 

definirem uma nova política. Por serem empresas oligopsônicas, ao adotarem uma 
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política de redução de custos, pressionaram para baixo os preços dos fornecedores, 

achatando, também, as demais indústrias de sua cadeia produtiva.  

 

A política de contenção salarial imposta pelo governo a partir de 1964 e a 

impossibilidade de incorporação das camadas de baixa renda, a indústria de 

veículos, estrategicamente , enfocou o mercado da camada de renda mais alta, via 

troca de modelo e/ou aquisição de mais de um veículo.  

 

Na fase inicial de implantação da indústria automobilística, questionava-se a 

quantidade de fábricas. O órgão regulador – GEIA (Grupo Executivo da Indústria 

Automobilística), entretanto, deixou a cargo do mercado a seleção natural, isto é, as 

empresas que não conseguissem ser competitivas, seriam naturalmente eliminadas 

do mercado. Ao final da década de 1960, a asfixia econômica financeira a que 

ficaram submetidas às montadoras levou-as a uma nova estratégia de competição, 

estratégia essa que exigia constantes investimentos em diferenciação de produto. 

Levou também a um processo de fusão e incorporações, que trouxe sérios danos a 

diversas empresas de autopeças, principalmente as fornecedoras das montadoras 

VEMAG, SIMCA, FMN E WILLYS, que não tiveram tempo ou capital para efetuar a 

reconversão de sua produção para outros mercados. 

 

 Assim, muitas empresas do setor de autopeças de capital nacional ou 

majoritariamente nacional foram absorvidas por empresas estrangeiras. (GATTÁZ 

1981, p. 425) e (ALMEIDA 1972, p. 54).  

 
As montadoras citadas no parágrafo anterior eram majoritariamente de capital 

nacional, e foram as primeiras a não suportarem a queda da demanda e redução 

dos preços. Como não tinham suporte financeiro e havia, paralelamente, uma 

escassez de fundos para investir no curto prazo, não tiveram condições para se 

engajarem nesse novo padrão competitivo, foram absorvidas pelas empresas 

transnacionais aqui estabelecidas. Em verdade, já se desenhavam, no mercado 

mundial à época, algumas fusões e aquisições, e as montadoras brasileiras, 

referenciadas, tinham participação minoritária de empresas internacionais que foram 

absorvidas por outras grandes montadoras transnacionais. 



 

32 
 

 
 

 
 
 

 
   
  
 

 

 

 Shapiro, in Arbix e Zilbocius (1997, p. 65-66) cita que:  

 

Há uma vasta literatura que busca explicar sobre investimentos 
estrangeiros diretos e uma das explicações é que quando um setor 
se torna concentrado demais, fruto de mudanças tecnológicas e da 
produção em massa, acaba eliminando as empresas de pequeno 
porte. E o deslocamento para o mercado externo passa ser 
fundamental, para o crescimento da empresa, então as empresas 
vão para mercados onde se possam extrair vantagens de mercados 
competitivos imperfeitos. E a decisão de uma empresa de investir em 
um mercado desse tipo induzirá as demais a fazerem o mesmo, 
tendo um comportamento de “bando”, mais preocupados em 
competirem, do que pensarem taxa de retorno em setores 
relativamente concentrados. 

 
 
 

A causa das dificuldades com que a indústria automotiva defrontou-se no início 

e meados da década de 60, mesmo antes da severa recessão imposta pelo regime 

militar, pode ter sido pelo excesso de capacidade produtiva. Como chama atenção 

Shapiro, in Arbix e Zilbovicius (1997, p. 63), “O excesso de capacidade pode ter sido 

também decorrência de uma estratégia oligopolista criada para bloquear a entrada 

de competidores e para fortalecer a posição da empresa no mercado”.  

 
No final da década de 60, com a reorganização do setor, a indústria de 

veículos voltou a liderar o crescimento da economia brasileira, que segundo 

Trindade (1995, p. 42) e Shapiro (1997, p. 65) “cresceu a taxas de 20% a.a”. A partir 

daí iniciou-se um novo ciclo de investimentos com ampliação da capacidade 

produtiva estimulada por novos mecanismos de financiamento de bens duráveis, 

lançados na metade da década de 60, e a introdução de novos modelos, fatores que 

estimularam o crescimento da demanda.  

 

A indústria Toyota havia delineado os princípios da produção enxuta no início 

dos anos 60, bem como outras indústrias automotoras do Japão começaram adotar 

lentamente a nova concepção de produção. No Brasil, provavelmente, nada se sabia 

sobre produção enxuta e nem era preocupação das grandes montadoras ocidentais. 

Segundo Womack et al. (1992, p. 59), nessa época, a produção japonesa 

representava mundialmente menos de 4%. Por tratar-se de uma questão que 
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merece uma abordagem mais detalhada devido sua importância, será detalhada no 

capítulo III. 

 

O período de 1968 a 1973 ficou conhecido como o do “milagre econômico”, o 

crescimento estimulou a troca de veículos, favoreceu o mercado de carros usados 

e, também, elevou a demanda de autopeças para reposição. Esse crescimento 

determinou que se fizessem investimentos no segmento de autopeças, elevando-se 

o endividamento para atender os projetos de crescimento. 
 

Em 1972, o governo introduziu um programa de exportação denominado de 

BEFIEX4 – Benefícios fiscais a importação e exportação Latini (2007, p. 284), 

objetivando aumentar as exportações do setor industrial. O setor que mais o utilizou 

foi o automotivo, as montadoras exportaram produtos finais para os países em 

desenvolvimento e motores para os países desenvolvidos Regueira (2003, p. 67) e 

Holanda Filho (2003, p. 772). Isso favoreceu o segmento de autopeças, não só 

como fornecedores para as montadoras, mas, também, para o mercado de 

reposição, onde as montadoras colocavam os seus produtos (exportação direta), o 

que tornou-se um mecanismo importante para a manutenção da capacidade 

instalada e para exaurir a capacidade ociosa.  

 

Engajada no programa BEFIEX e com apoio significativo do Governo de Minas 

Gerais a FIAT em 1973 teve o seu projeto de implantação aprovado. Não era a 

primeira tentativa, como explica Guimarães (1980) “..inicialmente instalou-se na 

Argentina, porque acreditava, naquela época, na integração dos dois mercados”.  

 

Em 1965, a Fiat tentou assumir o controle da Vemag no Brasil, no que foi 

impedida pela Volkswagen, que assumira o controle da Auto-Union, acionista 

minoritário da Vemag. Posteriormente a Fiat conseguiria assumir na Argentina o 

controle da Auto-Union, para impedir a entrada da Volksvagen no mercado 

argentino. 

                                                 
4 Isenção do Imp. de Renda s/lucros da exportação. Isenção de IPI e do ICM s? produto exportados, credito fiscal 
do IPI da exportação, crédito fiscal do IPI, do ICM e do Drawback ( insumo sutilizados na produção de bens 
exportados). 
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Além da Fiat, outras montadoras mostraram-se interessadas em se instalar no 

Brasil, motivadas pelo crescimento do mercado e pelos benefícios do programa 

BEFIEX. As montadoras estabelecidas pressionaram o governo, alegando que a 

entrada de novas montadoras no mercado, ainda pequeno, prejudicaria as 

economias de escala. Então, em 1974, os incentivos concedidos foram retirados e 

os novos entrantes potenciais desistiram do mercado brasileiro.  

 

As medidas que estimulavam o mercado no período do “milagre econômico” 

não foram suficientes para sustentar a recuperação do setor automotivo e o ano de 

1974 marcou o fim desta expansão acelerada. O agravamento do processo 

inflacionário, iniciado pelo primeiro choque do petróleo, obrigou o governo brasileiro 

a tomar medidas de redução no consumo de combustíveis. Então, o setor de 

autopeças viu-se obrigado a congelar os planos de ampliação, aproveitando-se para 

absorver a capacidade ociosa que havia no setor de autopeças.  

 

A indústria automotiva, como se conhece hoje, tem sua história reescrita a 

partir dessa época, quando começou sua profunda reorganização, primeira, pelo 

choque do petróleo e segundo, em conseqüência do aumento do número de 

produtores mundiais, dentre eles o Japão, com o seu modelo de produção que 

desencadeou todo esse recente processo de mudança. Em função das restrições 

sócio-econômicas oriundas do final da Segunda Guerra, a indústria japonesa viu-se 

obrigada a desenvolver uma nova forma de organização da produção.    

 

No Brasil, como o mercado ora crescia, ora se contraía, tanto as montadoras, 

como as indústrias fabricantes de autopeças, passaram a enfocar o mercado 

externo, em resposta às políticas governamentais específicas conforme se vê nas 

tabelas 5 e 6. 
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Tabela 5 – Exportação Brasileira de Autopeças 

Unidade: U$$ milhões (*) 
Ano Valor 

1974 165,0 
1975 247,9 
1976 286,8 
1977 489,7 
1978 640,2 
1979 717,7 
1980 732,5 

                                                                  
                                   Fonte  - SINDIPEÇAS/Bedê, Marco A. (1990) 
                        (*) inclui peças da montadora e da ind. de autopeças 
 

             
  Tabela 6 – Produção e Exportação Brasileira de Veículos 

                                                   Unidade: milhares 
Ano Produção Exportação 
1974 905,9 64,7 
1975 930,2 73,1 
1976 986,1 80,4 
1977 921,2 70,0 
1978 1064,0 96,2 
1979 1129,0 105,6 
1980 1165,2 157,1 

                     Fonte - ANFAVEA 
 

1.4.2. A Política Econômica Interna e o Mercado Externo ao Longo da 

Década de 1980 

 

A crise econômica delineou-se ao longo da década de 1980, derivada da 

instabilidade e do ajuste interno necessários fazendo face à crise da dívida externa, 

afetou o desempenho da indústria automotiva que, inevitavelmente acompanhou a 

crise, exceção feita ao ano de 1986, com a economia aquecida pelo Plano Cruzado. 

O mercado interno se retraiu significativamente, recuperou-se somente no final da 

década, embora em níveis inferiores aos resultados da década de 1970, conforme 

tabela 7. 
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Tabela 7- Exportação Brasileira de Autopeças em U$ 

     Unidade: milhares 
 

Ano Valor 
1981 825,2 
1982 658,7 
1983 799,4 
1984 1.264,9 
1985 1.396,6 
1986 1.462,6 
1987 1.679,0 
1988 2.081,2 
1989 2.119,7 
1990 2.126,7 

           Fonte - ANFAVEA  
  

A falta de competitividade, a instabilidade econômica e a recessão do mercado 

levaram o setor a uma estagnação e uma queda de importância perante as 

montadoras, como mostra Trindade (1995, p. 45). 

 

O Brasil perde sua importância na estratégia mundial das 
montadoras. Os investimentos são destinados apenas para a 
manutenção da inserção competitiva das montadoras no mercado 
nacional, o que não exigia montantes elevados, devido ao 
protecionismo que ainda preponderava. 

 
 

Estrategicamente, muitas indústrias de autopeças, seguindo a orientação do 

SINDIPEÇAS, trataram o mercado interno e externo de forma igualitária, procurando 

o crescimento da produção e visando o atendimento de ambos os mercados, como 

mostra a Tabela 8. 
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Tabela 8 - Exportação Brasileira de Autopeças 
                                     Unidade: milhares 

Ano Produção Exportação 
1981 780,9 212,7 
1982 859,3 173,4 
1983 896,5 168,7 
1984 864,7 196,5 
1985 966,7 207,6 
1986 1056,3 183,3 
1987 920,1 345,6 
1988 1068,8 320,5 
1989 1013,3 253,7 
1990 914,5 187,3 

              Fonte - SINDIPEÇAS 
 

Com a crise econômica o Brasil perdeu sua importância na estratégia mundial 

das montadoras. Com a ausência de ameaça competitiva, o mercado estava 

protegido, primeiro porque interessava ao governo manter o mercado fechado, em 

decorrência da crise da dívida externa, e, segundo, porque a política das 

montadoras e do setor de autopeças em exportar, favorecia a obtenção de divisas. 

 

Esse conjunto de problemas conduziu o setor automotivo nacional à 

estagnação tecnológica, aumentando ainda mais a defasagem tecnológica que 

sempre existiu entre o Brasil e o mercado internacional. 

 

No Brasil, as montadoras, que são grandes oligopólios internacionais, 

conviviam com o lucro e aproveitavam-se de uma plataforma industrial de baixo 

custo, para colocação de seus veículos e peças em países do denominado terceiro 

mundo, não tão exigentes. Sofriam, por outro lado, nos mercados europeus e 

americanos em razão da forte competição das indústrias japonesa e coreana. 

 

Nessa mesma década, a Ford e a Volkswagen unem-se formando a 

Autolatina, visando ganhos de competitividade com a unificação das plataformas de 

produção. A Chrysler retira-se do Brasil, onde tinha uma participação reduzida, 

vendendo suas instalações para a Volkswagen. 
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As pequenas indústrias foram afetadas pela crise, primeiro, pela queda na 

demanda de veículos novos e, segundo, pelo avanço das médias e das grandes 

fábricas de autopeças no mercado de reposição. Conseqüentemente, muitas das 

pequenas fábricas ou deixaram o segmento de autopeças ou foram absorvidas 

pelas de maior porte.  

 

1.4.3. A Década de 1990: Uma Nova Fase do Setor Automotivo 

 

No início da década de 1990, a sociedade brasileira experimentava um novo 

momento, com a chegada do neoliberalismo. Este movimento, depois de, na década 

de 80, ter varrido a Grã-Bretanha, com Margareth Thatcher, os EUA, com Ronald 

Reagan, sendo esses os mais notáveis, como aponta Moraes in Kon (1999, p. 170), 

e alastrar-se para Alemanha, Dinamarca, Austrália e Nova Zelândia, desmontando o 

chamado “Estado do bem estar social”, chegou à América Latina no final da década.  

 

Primeiro no México, depois na Argentina e Peru, não sendo uma surpresa, 

portanto, que chegasse ao Brasil.  
 

No Brasil, na década de 1980, duas correntes de economistas, denominados 

ortodoxos e heterodoxos, discutiam quais as medidas adequadas para retirar o país 

da crise em que se debatia e retomar o caminho do desenvolvimento Regueira 

(2003, p. 69), e Moraes in Kon (1999, p. 176). Depois das tentativas frustradas dos 

economistas heterodoxos, as idéias dos teóricos da ortodoxia saíram vitoriosas; 

havia, então, um campo favorável para a viabilização das idéias neoliberais.  
 

Em conseqüência dessa nova fase, há uma modificação no comportamento 

empresarial do setor automotivo, que vivia uma fase adversa, com a produção em 

queda, o mercado deprimido, a entrada de competidores externos, o que levou o 

país a perder sua posição de 9º produtor mundial, caindo para 12º colocado. A 

abertura comercial, o clima de conflito entre os produtores finais, fornecedores, 

distribuidores, trabalhadores e o governo favoreceram o debate e a discussão, o 

que levou ao primeiro acordo automotivo em 1992, viabilizado face à crise.  
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O anúncio do fechamento da fábrica de motores da Ford em São Bernardo do 

Campo, em dezembro de 1991, deflagrou um movimento do sindicato dos 

metalúrgicos que resultou na criação do acordo automotivo (LATINI, 2007, p. 270), 

nascendo à câmara setorial da indústria automotiva. Esta Câmara e outras Câmaras 

Setoriais nasceram no fim de 1980 e início de 1990, com uma arena de negociação 

na burocracia pública federal, conseqüência do fracasso do chamado milagre 

econômico, que tornou a redistribuição de renda regressiva, e produziu uma 

sociedade ainda mais desigual. Nas Câmaras, reuniam-se os empresários, 

sindicatos e técnicos governamentais. Houve polêmicas em torno deste novo 

instituto, causadas em razão da resistência de instituições burocráticas do aparelho 

estatal configurado ao longo dos 21 anos de regime autoritário, “semifalidas” que se 

recusavam a morrer e cujos contornos eram imprecisos. Porém, essas novas 

entidades constituíram-se num importante instrumento de política industrial para 

solução de problemas que o país enfrentava naquele momento. 

 

A Câmara Setorial Automotiva foi por muitos, considerada um êxito, 

viabilizando três acordos automotivos: o primeiro em 1992, o segundo em 1993 e o 

terceiro em 1995. Os acordos definiram e diagnosticaram os fatores inibidores e 

fixaram objetivos a serem alcançados. 

 

Entretanto, não iremos nos alongar no exame dos acordos, como diz Mori 

(1998, p. 117) “não é um conjunto de medidas de incentivo à produção, mais do que 

isso, representa uma tentativa de definição de uma política por parte do Governo, 

para um segmento de grande importância do complexo industrial brasileiro”. 

 

Esse conjunto de fatores inibidores que afetava todo o complexo automotivo, 

num total de 15, está relacionado num documento da ANFAVEA denominado 

“Rumo ao Futuro” e que trata dos três acordos automotivos mencionados. 

 

1.  Políticas econômicas recessivas; 

2. Crédito escasso ao consumidor; 
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3. Consórcios dificultados; 

4. Altos tributos sobre produção e consumo de veículos; 

5. Importações sem regras de administração;  

6. Custos financeiros elevados; 

7. Insegurança sobre políticas econômicas, intervenção na atividade 

privada; 

8. Política de preços controlados ou administrado; 

9. Aumento de preços de serviços públicos, de combustíveis e de tarifas 

acima dos índices de inflação; 

10.  Aumento de tributos para fazer face ao déficit público; 

11.  Alta inflação; 

12.  Juros altos para investimento em produção; 

13.  Altos custos e burocratização dos portos; 

14.  Lentidão na remoção da reserva de mercado de bens de informática; 

15.  Entraves burocráticos quando da contratação e pagamento de 

tecnologias do exterior. 

 

 A maioria dos problemas situava-se fora da indústria automotiva, eis porque 

eram necessárias as câmaras, que eram um fórum permanente de debates e 

reuniam parceiros representativos. Nesse mesmo documento, está definido um 

conjunto de sete objetivos a serem alcançados: 

 

1. Aumento da produção e da produtividade; 

2. Economia de escala; 

3. Crescimento do mercado interno; 

4. Incremento das exportações; 

5. Estabilidade de preços no mercado interno; 

6. Custos competitivos nos mercados externos 

7. Absorção de tecnologias de manufatura e de          

modernização de estilo e de produtos. 
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Em 1º de julho de 1992, os representantes na câmara renovam o acordo, cuja 

primeira etapa esgotara-se em julho. Destaque-se que os fornecedores de matérias 

primas e insumos para o complexo automotivo participam dos entendimentos, 

ampliando-se assim o acordo. Os resultados foram imediatos e a produção cresceu 

de 960 mil unidades produzidas em 1991, para 1074 mil unidades em 1992, o que 

significou um aumento de 11,89% na produção. Era o melhor resultado alcançado 

desde 1980. 

 

A maior vantagem não estava nos números propiciados pelo acordo, mas sim 

em ganhos intangíveis: rompia-se o passado de enfrentamento e havia diálogo. Em 

conseqüência, melhorava-se a produtividade, com a adoção de novas técnicas, 

elevaram-se os níveis de qualidade, modernizaram-se as plantas, reduzia-se o 

tempo de introdução de novos produtos e os níveis de emprego do setor foram 

mantidos. Nesse mesmo período, ocorreu a abertura do mercado, com a chegada 

de novos produtos com maior conteúdo tecnológico, o que não afetou, inicialmente, 

nem a produção interna nem a balança de pagamentos. 

 

Os êxitos obtidos com o primeiro acordo levaram as partes a estabelecerem 

um novo acordo, agora metas mais ambiciosas, com uma previsão de dois milhões 

de veículos no ano de 2000. A indústria brasileira vivenciava uma fase favorável, o 

que levou as partes a estabelecerem metas mais ambiciosas. Com o segundo 

acordo constatou-se o aumento de investimentos, melhoria da qualidade, redução 

da defasagem tecnológica de produtos e processos, delineamento da convenção 

coletiva de trabalho, redução de preços ao consumidor, incentivos aos consórcios e 

facilidades de financiamento. Os resultados foram excelentes nos três anos que se 

seguiram. O tempo de montagem, que era de 48 horas em 1990, reduziu-se para 39 

horas em 1993. Porém em termos internacionais, comparando-se com os países 

produtores de primeiro nível, a indústria automotiva brasileira estava muito aquém, 

os produtores de primeiro nível haviam reduzido no mesmo período de 26 para 16 

horas. (extraído da publicação Rumo ao Futuro) 

 

Na avaliação geral feita pela ANFAVEA, com base no estudo encomendado a 

Booz-Allen & Hamilton, denominado Estratégia Setorial para a Indústria 
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Automobilística indica-se êxito em vários pontos dos primeiro e do segundo acordo, 

e ao mesmo tempo revelando alguns obstáculos à continuidade dos negócios da 

indústria automotiva no país. 

 

a) Ganhos similares aos do Brasil obtidos 
pelos competidores externos; 

 
b) Redução de custos, maior produtividade e 

tecnologia de ponta, também geraram 
melhoria nos demais países produtores; 

 
c) Distância relativa da indústria 

automobilística brasileira em relação a de 
outros países, conforme revelam alguns 
indicadores, foi regra geral mantida; 

 
d) Tributação em nível superior a de todos os 

países similares; 
 

e) Maior custo de capital de todo o mundo 
industrializado; 

 
f) Impostos em “cascata” (PIS, Cofins) que 

incidem sobre produção e exportações; 
 

g) Encargo sobre folha de pagamentos entre 
os mais altos do mundo; 

 
h) Crescimento das importações de veículos, 

em cenário de excesso de oferta mundial, 
fator inibidor a investimentos na produção 
local. 

 

Os sucessos obtidos nos dois primeiros acordos inspiraram o estabelecimento 

de metas e objetivos mais ambiciosos. Assim, em 3 de fevereiro de 1995 é firmado 

o terceiro pacto, também estimulado pelo ambiente social e econômico obtido pelo 

Plano de Estabilização Econômica. 

 

O terceiro acordo reconhece que é necessário atrair investimentos em favor da 

produção local, reformular a meta de 2 milhões de veículos no ano de 2000, para 

um valor entre 2,5 milhões e 3 milhões; exigir das montadoras aporte de 

investimentos de 9 a 12 bilhões de dólares, entre 1995 e ano de 2000, para 
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modernização do parque industrial, aprimoramento de produtos, meios de produção 

e gestão. 

 

Era um plano muito ambicioso (produção entre 2,5 e 3 milhões) e se, por 

exemplo, tomássemos a produção de 1999, quando ocupamos a 12ª posição, 

conforme se vê na Tabela 9, inscreveríamos o país entre os oito maiores produtores 

mundiais. 

 

 
 

  
 

Tabela 9 - Produção Mundial de Veículos – 1999 
                                          Unidade: 1000 

PAIS  1999 
Estados Unidos  13.025 
Japão 9.985 
Alemanha 5.688 
França 3.180 
Espanha 2.852 
Coréia do Sul 2.843 
Canada 2.735 
Reino Unido 1.973 
China 1.804 
Itália 1.701 
México 1.518 

Brasil 1.351 
CEI 1.249 
Índia 728 
Suécia 489 
Rep. Tcheca 376 
Taiwan 350 
Austrália 311 
Argentina  305 
Bélgica 291 
Outros 1.915 
TOTAL/TOTAL 54.669 

 
                    Fonte - ANFAVEA 
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Vivíamos um cenário altamente favorável, com: 

 

a) Estabilização da moeda, que possibilitou à parcela da     

sociedade ganhos significativos; 

b) Queda nos índices de inflação; 

c) Criação do Mercosul; 

d) O tamanho do mercado brasileiro, com um potencial de 

crescimento e com uma demanda reprimida, passou a exercer 

um papel estratégico, tornando-se atraente para novas 

empresas, particularmente, do setor automotivo, tanto para as 

montadoras como para os fabricantes de autopeças, que 

exerceram fortes pressões pela adoção de um programa liberal 

e de incentivos para o setor. 

 

De qualquer modo, a entrada de novos fabricantes de veículos não constitui 

surpresa, uma vez que as montadoras formam oligopólios internacionais e têm 

como estratégia competir em todos os mercados. Como explica Mori (1998, p.72). 

 

... a estratégia de ocupação de mercado implica, em alguma medida 
a necessidade da presença de uma unidade montadora no País. Isso 
decorre do fato de que o processo de comercialização de veículos 
envolve variáveis muito mais complexas do que a simples venda..... 

 
 

1.4.4. As Indústrias de Autopeças na Década de 1990 e a Nova Realidade 

Mundial 

 
Com as mudanças ocorridas durante as décadas de 70 e 80, com a quebra 

dos paradigmas de produção, a exigência do uso de novos materiais, o crescente 

uso da microeletrônica, de equipamentos de segurança e as exigências de redução 

gradativa da emissão de poluentes. As indústrias de autopeças internacionais 

tiveram que intensificar as atividades de pesquisa e desenvolvimento e melhorias 

nas técnicas de produção e sistemas. Partiram para uma política de alianças 

estratégicas, fusões, aquisições e “joint venture” no plano internacional, adotando a 



 

45 
 

 
 

 
 
 

 
   
  
 

 

 

mesma política das montadoras, que era a de crescimento mundial, em busca de 

novas fronteiras e de restrição à transferência de tecnologia para indústrias das 

nações emergentes. 

 

Desde o início da década de 90, havia importantes estudos no país sinalizando 

para as indústrias de autopeças brasileiras a necessidade de se ajustarem a uma 

nova realidade mundial. As empresas internacionais de autopeças, como já 

dissemos, buscavam a expansão dos mercados em direção as novas fronteiras, e 

também novas formas de produção e de organização. Passaram a ajustar os seus 

ciclos de produção no sentido de que a integração vertical seria substituída pela 

integração horizontal. Além disso, as montadoras desenvolveram planos de 

fornecimento internacional “global sourcing”, buscando reduzir custos e ganhos de 

escala, e fornecedores em qualquer parte do mundo, desde que tivessem preço, 

qualidade e capacidade de entrega.  

 

Apesar do esforço as empresas de autopeças instaladas no Brasil se tornarem 

competitivas no mercado internacional, estas foram, na prática, muito beneficiadas 

pelo Programa BEFIEX, que forneceu vantagens adicionais, embora temporárias. 

Como aponta Tauile  et. al. (1993, p. 20).  

 

Além do mais, as empresas do setor de autopeças no Brasil 
praticaram a discriminação de preços, mantendo um diferencial 
positivo entre preços praticados no mercado interno e aqueles 
verificados no mercado externo. Esta política de preços permitiu que 
algumas firmas compensassem sua falta de competitividade no 
mercado internacional através de maiores margens de lucro na 
venda de produtos no mercado doméstico de reposição. 
  

 
A partir de 1995, entra em vigor um conjunto de medidas denominado de 

‘Regime Automotivo’, que o governo define como um programa de investimentos e 

de exportação para empresas de autopeças e montadoras instaladas no País ou as 

que queiram aqui se instalar, denominados de “Newcomers” (LATINI, 2007, p. 271). 
 

O Regime Automotivo foi de fato implementado em face de crescente 

importação de veículos, principalmente no período entre 1994 e 1995, o que causou 
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uma preocupação na equipe econômica do governo, tendo em vista que essa 

importação de veículos gerou um déficit na balança comercial do complexo 

automotivo, conforme se pode notar na tabela 10 e gráfico 1. Além disso, a política 

adotada em 1991 pela Argentina, visando atrair novas montadoras e fabricantes de 

autopeças (REGUEIRA, 2003, p. 71), ou reativar as existente, com um regime 

semelhante, era uma ameaça à indústria brasileira, no âmbito do Mercosul, uma vez 

que os oligopólios internacionais do setor automotivo vêem o Mercosul como um 

mercado único.   

 

                                         

 

 

Tabela 10 – Balança Comercial (Veículos) 

                                                                                                            Unidade: milhões de U$$ 

AUTOVEÍCULOS 
MÁQUINAS 

AGRÍCOLAS 
AUTOMOTRIZES 

TOTAL SALDO 
ANO 

IMPORT. EXPORT. IMPORT. EXPORT. IMPORT. EXPORT. ANUAL 

1990 733 1.897 200 512 933 2.409 1.477 

1991 849 1.915 88 258 937 2.173 1.237 

1992 1.079 3.012 107 364 1.186 3.376 2.190 

1993 1.809 2.660 170 305 1.979 2.965 986 

1994 2.550 2.685 316 454 2.866 3.139 272 

1995 4.795 2.415 279 449 5.074 2.864 (2.210) 

1996 4.882 3.013 259 595 5.141 3.608 (1.533) 

1997 5.105 3.929 613 759 5.718 4.688 (1.030) 

1998 4.692 4.264 705 740 5.397 5.004 (393) 

1999 3.873 3.135 486 450 4.359 3.585 (774) 

TOTAL 30.367 28.925 3.223 4.886 33.590 33.811 222 

 
Fonte- ANFAVEA 
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Gráfico 1 – Balança Comercial (Veículos) 
                                                               Unidade: US$   

Fonte - Anfavea 
                                                                   
                 

 
Se o saldo da balança comercial das montadoras foi deficitário desde 1995, no 

setor de autopeças o déficit só se apresentou a partir de 1997, conforme demonstra 

o gráfico 2 e tabela 11. Esse impacto sobre a balança comercial do setor não é 

surpreendente, por conta das vantagens iniciais oferecidas pelo novo Regime 

Automotivo, que motivou nos primeiros anos uma importação superior a exportação 

e que depois de implantado o Regime, esse quadro se revertesse.   

 
 

Tabela 11 – Importação e Exportação de Autopeças 
                                                                               Unidade: U$$ FOB 

                                                                                                
 

Fonte - SINDIPEÇAS 
 
 

Ano Exportações  Importações Saldo 
1991 2.047.821.392 843.816.952 1.204.004.440 
1992 2.312.176.500 1.059.915.322 1.252.261.178 
1993 2.665.107.199 1.549.494.210 1.115.612.989 
1994 2.985.632.635 2.072.964.990 912.667.645 
1995 3.262.094.472 2.789.352.105 472.742.367 
1996 3.509.535.718 3.422.610.038 86.925.680 
1997 4.041.541.433 4.394.121.647 (352.580.214) 
1998 4.031.311.521 4.175.008.883 (143.697.362) 
1999 3.581.443.253 3.785.556.480 (204.113.227) 
2000  3.818.632.663 4.131.834.097 (313.201.434) 
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Gráfico 2 – Importação e Exportação de Autopeças                                                                  

Unidade: US$ FOB 

 
                      Fonte: SINDIPEÇAS         

   
                 

Entretanto, a política econômica brasileira segue movimentos assimétricos. 

Repentinamente, tudo está resolvido, logo depois vivemos uma grande crise. No 

período de 1968 a 1970, era o “milagre econômico”; em 1986, o milagre do “Plano 

Cruzado”, que durou apenas um ano; em 1994, o milagre da “estabilização da 

moeda – o Plano Real”, que durou até 1999, com a adoção do câmbio flutuante, 

uma apertada meta inflacionaria a ser cumprida, somada a fortes restrições 

orçamentárias e a quebra da Argentina, tudo isso levou o setor produtivo por inteiro 

a uma crise profunda, e, neste bojo, o setor automotivo. 

 

Conclui-se que a fabricação de veículos, com grande participação nacional e 

da indústria de autopeças, que antecedeu a própria montagem de veículos, 

conseguiu impor, quando da instalação das montadoras mundiais e com auxílio do 

governo, que o sistema de produção de veículos fosse horizontalizado, em oposição 

à produção in house ou à integração vertical, que foi muito praticada pelos 

fabricantes de veículos. Entretanto, os esforços de sobrevivência dos fornecedores 

nacionais foram, ao longo do tempo, se desgastando, até que, na década de 90, 

perdeu a sua importância como empresa nacional e se internacionalizou.  
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CAPÍTULO III  

1. O COMPLEXO INDUSTRIAL AUTOMOTIVO 
 

1.1. A Indústria Automobilística: A Terceira Revolução Industrial 
 
 
A história considera que houve duas revoluções industriais: a primeira de 1760 

a 1860, com a transferência do homem do campo e dos artesãos para as fábricas, 

vendendo sua força de trabalho à manufatura de algodão que, com a difusão de 

máquinas e a divisão do trabalho, promovia a transformação dos métodos 

tradicionais. (BURNS, 1968, p. 667). 

 

A segunda revolução industrial, de 1840 a 1895, ocorreu com a acumulação de 

capital pela Inglaterra, bastante ávido a ser investido. Essa revolução se alastrou 

para outros países, em decorrência do grande desenvolvimento das máquinas, do 

uso massivo de mão-de-obra, da redução dos custos de produção, com ganho de 

escala caracterizou-se por uma expansão formidável do comércio e dos 

investimentos internacionais, com significativa ampliação da rede de transportes e 

dos meios de comunicação. (BURNS, 1968. p. 676).    

 

Com os aperfeiçoamentos introduzidos no motor de ciclo Otto e do motor 

Diesel, os automóveis artesanais, antes elaborados em pequenas oficinas pouco 

confiáveis, passaram a ser produzidos pelas fábricas, que logo ganharam o 

mercado. Isso possibilitou, também, a geração de uma nova série de equipamentos, 

ora produzidos em divisões independentes das próprias fabricas de automóveis, ora 

em indústrias especializadas independentes. (BURNS, 1968, p. 675 - 676). 
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Figura 2 – Complexo Industrial Automotivo 

Fonte – Elaborado pelo autor (2007) 

 

 

Esses equipamentos são caminhões e ônibus dos mais diversos tipos, modelos 

e combinações que foram sendo inventados ou desenvolvidos, tais como tratores, 

colhedeiras agrícolas, máquinas rodoviárias e de escavação e veículos militares 

(como tanques de guerra, que são uma combinação sofisticada de um trator 

rodoviário com carroceria totalmente blindada e dotada de armamentos). 

 

A partir dessa diversificação, a indústria automobilística transforma-se na 

indústria automotiva, englobando a indústria automobilística, o setor de autopeças e 
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o segmento de material rodante para o setor militar por se tratar de um segmento 

que envolve questões de interesse político-militar deve ser desenvolvido a parte.  

 

 A indústria automobilística pode ser considerada a terceira revolução 

industrial, em razão das transformações profundas nas organizações, na economia e 

na sociedade. Imprimindo uma nova marca a toda evolução social, alterou 

radicalmente a face das cidades, bem como o meio ambiente, dominando o 

cotidiano da sociedade em todo o mundo. Tornou-se a maior atividade industrial, 

com aproximadamente 50 milhões de novos veículos sendo produzidos a cada ano.  

 

O avanço do automóvel, tal como se imagina uma invasão extraterrestre, 

atingiu limites impensáveis, transformando o mundo à sua volta.  Em verdade, diga-

se: não foi possível ao capitalismo explorar outro campo de crescimento real de 

amplitude comparável. 

 

A partir da fabricação do automóvel, criou-se uma nova e complexa cadeia 

produtiva, conforme se pode ver na figura 2. As que existiam desenvolveram-se, 

outras nasceram em conseqüência do automóvel, vindo então a formar complexos 

industriais e de serviço. 

 

Os diferentes complexos de produtos ou serviços que se formaram ou se 

desenvolveram a partir da indústria automotiva transformaram e geraram novos 

mercados concorrenciais, onde a inovação passou a ser fator determinante do 

crescimento. As inovações foram sendo introduzidas de forma a produzir resultados 

imediatos, o que levou as empresas melhores sucedidas, a atingirem maiores fatias 

de mercado. 

1.2. O Conceito de Complexo Industrial 
O conceito de complexos industriais aparece, pioneiramente, na literatura 

econômica na antiga União Soviética. Na literatura ocidental, surge nas teorias e 

proposições que guardam forte influência Schumpeteriana 5.   

                                                 
5 Joseph  Shumpeter, (1883-1950), economista austriaco-americano, escreveu importantes estudos sobre o desenvolvimento 

do capitalismo e do ciclo dos negócios, prof. da Universidade Harvard. 
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Segundo Bedê (1990, p. 7), 

 
Na Teoria do Desenvolvimento Econômico de Shumpeter (1934), as 
grandes inovações, que surgem descontínua e espontaneamente, 
dão início a um processo de transformação nos canais de "Fluxo 
Circular", deslocando, para sempre, o sistema econômico do estado 
de equilíbrio precedente. Segundo esse autor, essas "novas 
combinações" surgem setorialmente, em grupos ou enxames de 
novas empresas, promovendo verdadeiras revoluções que se 
espalham, na forma de ondas, por toda a economia. 
 

  
Ainda em Bedê (1990, p. 12 – 13),  
 
 

Em Hirshman, a noção de complexo industrial encontra-se embutida 
no conceito de "cadeia de indústrias". Essa noção, no entanto, como 
conceito definido, só encontrou sua primeira aplicação teórica na 
análise do crescimento polarizado de Perroux (1967). Para esse 
autor, "complexo de indústrias" é um conjunto dinâmico de empresas 
interligadas por uma “rede de fluxo" (de produção e serviços), por 
antecipação de volumes futuros de demanda e pelo sistema de 
preços. E ainda, com a presença de “indústrias motrizes” que, por 
serem relativamente grandes e apresentarem grande capacidade de 
gerar inovações, exercem ampla influência em seu meio (na indução 
do crescimento dos "conjuntos relativamente passivos, ou” indústrias 
movidas. 
 

 
A troca entre os diferentes complexos de petróleo, siderúrgico e de máquinas 

com a indústria automotiva foi intensa, cada nova inovação desenvolvida num dos 

segmentos é imediatamente incorporada aos diferentes produtos do complexo 

automotivo. A partir dos anos 70, mais um setor passa a ser um dos grandes 

fornecedores de inovação da indústria automotiva: é o complexo eletro-eletrônico, 

primeiramente com equipamentos de automação, como aponta Bedê (1990, p. 35). 

  
A automação com base na microeletrônica tem como principal 
fundamento a flexibilidade. Sua difusão nos sistemas 
produtivos conflitua com a rigidez do Taylorismo/Fordismo. Em 
função disso, a partir de 70, a engenharia procurou 
desenvolver e aplicar novas formas de trabalho e de controle 
da produção, que deveria preceder ou acompanhar a difusão 
dos EAM 6 Essas inovações organizacionais não implicam 

                                                                                                                                                         
 
6 Equipamentos de Automação de Manufatura 
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necessariamente em mudanças de equipamento ou na adoção 
da automação microeletrônica, porém elas são consideradas 
com pré-condição para a eficiência dessa última. 
 

1.3. O Sistema Toyota de Produção ou Produção Enxuta 
 

Devido a problemas macroeconômicos no Japão impostos pelas forças de 

ocupação norte-americanas após a guerra, o empreendimento da Toyota mergulhou 

num atoleiro financeiro Womack et al. (1992, p. 44). O principal engenheiro da 

Toyota, Taiichi Ohno, percebeu que empregar as armas de Detroit e seus métodos 

de produção em massa não serviria a sua estratégia, sabia que precisaria de um 

novo enfoque e o encontrou, produzindo pequenos lotes de peças onde eliminaria os 

custos financeiros dos imensos estoques de peças acabadas que os sistemas de 

produção em massa exigiam. (WOMACK et al., 1992, p. 42 e 43).     

 

Como mostra o jornalista Amauri Segalla na revista Negócios – Época de abril 

de 2007, “no pós guerra a Toyota não tinha espaço nem dinheiro para guardar 

estoques para poder sobreviver, teve de aprender sem eles, e isso só é possível se 

houver estreita ligação com os fornecedores. A Toyota precisaria receber o item 

certo na hora exata, para não comprometer o processo produtivo” (SEGALLA, 2007, 

p. 103).  

 

A produção enxuta nasceu influenciada pela cultura japonesa e depois passou 

a ser adotada por outras montadoras japonesas, dada a impossibilidade de seguir o 

modelo de produção em massa americano, também adotado na Europa. 

 

O “Sistema Toyota de Produção”, o “lean prodution” ou simplesmente 

“produção enxuta”, era um novo conjunto de regras, de novas ferramentas e técnicas 

gerenciais como: gestão da qualidade total, kaizen, kan-ban, just-in-time, 

benchmarking, terceirização, reengenharia, gestão de mudanças e parcerias. Todas 

essas técnicas (PORTER, 1999, p. 47), são técnicas de eficácia operacional, que 

buscam a produtividade e um desempenho superior, o que, sem dúvida, mudou os 

paradigmas de competição até então existentes.  
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A partir da metade da década de 1970, a indústria japonesa começa a competir 

intensamente com as grandes montadoras americanas e européias com um novo 

modelo chamado de “produção enxuta”, a difusão desse novo modelo, produz 

profundas transformações nas suas estruturas e nas estratégias nos anos que se 

seguem, conforme aponta Womack et al. (1992, p. 59), a produção japonesa em 

1970, era de aproximadamente, de 18 %, da produção mundial. 

  

Como forma de sobrevivência, a indústria automotiva nos países ocidentais 

não teve alternativa que não adotar a produção enxuta a partir de 1990. Como nos 

mostra Womack et al. (1992, p. 71), se o fordismo reduziu o trabalho de montagem 

direta em nove vezes, na famosa fábrica de Highland Park, com a introdução da 

produção em massa, as técnicas de produção enxuta introduzidas pela Toyota em 

sua fábrica de Takaoka representam um avanço muito maior, não somente pela 

redução do trabalho à metade, mas também pela redução dos defeitos a um terço, 

dos estoques e do espaço de fabricação. Além da facilidade de troca do ferramental 

para produção de um de veículo de uma nova geração. 

 

Esse conceito de produção não é só uma questão da montagem dos veículos, 

mas também da relação com a rede de fornecedores de autopeças, concessionárias 

e até mesmo com os consumidores. São novas formas de organização, prática 

gerenciais, aceleração do processo de inovação do produto e intensificação de 

equipamentos automatizados. 

 

Na produção de massa clássica, nos seus primórdios, predominava-se a 

integração vertical, que só veio retroceder para os 50% após a Segunda Guerra 

Mundial. Além disso, as indústrias projetavam quase a maioria das peças e dos 

sistemas de componentes, projetos esses que eram repassados para os 

fornecedores (exceto para pneus, baterias, fios etc.) para que, então, se fizesse a 

cotação de preço de uma determinada quantidade, que seguia um modelo de 

controle estatístico de qualidade, elaborado pela montadora. 
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Entretanto, a indústria norte-americana vive no momento uma crise sem 

precedentes não adotou na integra os conceitos da produção enxuta, continua 

seguindo passos da velha cultura de não partilhar informações com os fornecedores 

como aponta Graziadio (2004, p. 40 – 41), que a atuação dos fornecedores é restrita 

à execução da estratégia, nos moldes definidos pela montadora, e eles não 

participam da elaboração da mesma. Em outras palavras, a estratégia modular de 

produção (fornecedor de primeiro nível ou sistemista), não modifica a estrutura de 

poder na cadeia produtiva, que segue governada pela montadora. 

 

No conceito de produção desenvolvido pela Toyota, o suprimento de peças é 

hierarquizado em três ou quatro níveis. O primeiro nível (sistemista) comunica-se 

diretamente com a montadora, fornecendo os sistemas integrados ou subconjuntos, 

que são projetados e desenvolvidos pela fornecedora de primeiro nível desde o seu 

início, com a montadora, a partir de especificações de desempenho do veículo. 

 

Por sua vez, cada fornecedor de primeiro nível tem os seus fornecedores de 

segundo nível, que são companhias independentes especializadas, fornecedoras de 

componentes, peças e materiais diversos. Essas companhias de segundo nível têm, 

por seu turno empresas de terceiro e quarto níveis, na pirâmide de suprimento, que 

fabricam peças individuais com base nos desenhos que recebem dos níveis acima, 

sem grande experiência em engenharia de produto, mas com muita experiência em 

engenharia de processo fabril. 

 

Porém, dentro da cultura da Toyota, os fornecedores de primeiro nível mantêm 

uma relação de quase independência com a montadora, isto é, a montadora 

participa minoritariamente da fornecedora que, por sua vez, possui controles 

cruzados mútuos com outra fornecedora. Além disso, a Toyota, quando necessário, 

compartilha seus recursos humanos nos períodos de pico. A contabilidade é 

completamente autônoma e são centros reais de lucro, além de fornecedores para 

outras montadoras e de outros componentes, diferentes de autopeças, para 

empresas de outros ramos de negócios. Portanto uma situação diferentemente das 
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fornecedoras integradas da produção clássica de massa, que são totalmente 

dependentes da montadora. 

 
Como visto anteriormente, a indústria automotiva nos países ocidentais, para 

fazer frente à competição asiática, tinha que adaptar-se à chamada lean production 

e, em conseqüência, as montadoras aqui instaladas, que tinham baixa 

competitividade, foram obrigadas a adotar o novo modelo de produção, como é o 

caso da unidade da General Motors – GM em Gravataí no Rio Grande do Sul, 

porém, nas plantas convencionais, os fornecedores estão mais distantes nas 

unidades de São Caetano do Sul (SCS) e de São José dos Campos (SJC)   em São 

Paulo (SP), a montagem dos módulos é diferente, não permitindo que a montadora 

opere sem estoques.  

 

À distância dos principais fornecedores à linha final, característica das plantas 

convencionais, é um fator complicador a sua estratégia de exteriorização dos 

módulos que atualmente são montados internamente, pois inviabiliza o fornecimento 

just in time (GRAZIADIO, 2004, p. 60 – 61),  o que não permite eliminar várias 

estações de trabalho existentes em SCS e SJC. Muitos dos principais fornecedores 

de SCS estão a cerca de 100 km de distância da montadora (GRAZIADIO, 2004, p. 

59 e 60). 

 

Como não bastasse ter que manter estoque, ainda, continua a velha cultura do 

sistema fordista de administrar processos que a produção enxuta eliminou. No  

estudo de Graziadio (2004, p. 76) mostra o caso de um fornecedor, Delphi Chassis 

(sistemista), a GM escolhe os fornecedores do segundo nível, negocia com esse os 

preços dos componentes, o prazo de entrega, o reajustes de preço e o volume, e 

informa ao sistemista (fornecedor de primeiro nível) quanto deverá pagar ao 

fornecedor do segundo nível. O que obriga Delphi Chassis a manter um centro de 

consolidação em São Bernardo do Campo, contratado que tem a função de receber 

as peças dos fornecedores de SP e MG, consolidar a carga e enviar três vezes por 

semana para Gravataí. Provavelmente isso deve acontecer com outros sistemistas 

da GM.  

 



 

57 
 

 
 

 
 
 

 
   
  
 

 

 

Como se observa, a indústria brasileira automotiva, particularmente no caso da 

GM as unidades de produção, está longe da chamada produção enxuta, também é 

possível que outras indústrias automotivas, mais antigas, instaladas no país tenham 

comportamento semelhante. Como se sabe as empresas seguem rigorosamente as 

orientações das matrizes no exterior e deve explicar a matéria do New York Time 

(Business),  no dia 15 de novembro de 2007.  

 
Tougher competition was only one of the company's problems. In 
2005, G.M. stunned the auto world by losing $10.4 billion (Ford would 
top that in 2006 with a loss of $12.6 billion) and embarked on a 
restructuring plan that included plant closings and the elimination of 
30,000 jobs. G.M. maintains that its turnaround program is showing 
results, but it continues to lose market share. And Toyota, which 
passed Ford to become the number two auto company in the United 
States in 2007, continues to gain American sales. 

 
 
 

1.3.1. O Sistema Produção Enxuta chega ao Brasil 

 

A indústria de autopeças não poderia ficar fora deste novo modelo que se 

implantava. Entretanto, grandes empresas de autopeças brasileiras, a exemplo do 

que ocorria com as montadoras, eram ineficientes, se olhadas sob o ponto de vista 

global, e muitas delas apresentavam, “baixa competitividade e limitada capacidade 

tecnológica”, como afirma Costa (1998, p. 75). 

 

A nova realidade obrigava as montadoras e autopeças a se desverticalizarem e 

integrarem-se ao processo de produção internacional, marcando importantes 

mudanças no mercado automotivo. Aumentando o grau de especialização dos 

produtores de autopeças, inserindo-os em esquemas de suprimentos hierarquizados 

e assegurando a permanência como fornecedores privilegiados. 

  

Os modelos de carros produzidos no País até o final de 1990, com vida média 

de cerca de 10 anos, duas vezes a idade média mundial, eram modelos 

considerados totalmente superados. Porém, a abertura comercial iniciada ao final da 

década de 80 impôs às montadoras aqui estabelecidas uma nova postura e, no 
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início de 1990, houve uma renovação, ainda que a maioria dos modelos tivesse sido 

transplantada das matrizes. 

 

Muita coisa mudou ao longo da década de 1990 e ainda vai mudar nesta 

década do novo milênio, na indústria automotiva, tanto internacionalmente, como no 

Brasil, o Jornal Valor Econômico de 03.04.2001, mostra que “Analistas prevêem que 

as vendas mundiais cairão 11% nos próximos anos, com um retrocesso mais 

acentuado, da ordem de 20%, na América do Norte”. O mesmo artigo chama 

atenção para “A fragilidade financeira das empresas automobilísticas se deve 

principalmente ao fato de não ter agido com suficiente agressividade no processo de 

consolidação que teve início com a criação da DaimelerChrysler, em 1998”. 

 

A previsão está acontecendo, à indústria norte-americana vive a sua maior 

crise no ano de 2007. Com isso as fusões e associações se intensificarão ainda 

mais nos próximos anos, tanto entre as montadoras, como na indústria de 

autopeças. 

 

1.4. O Modelo de Análise Setorial de Porter 
 

A nosso ver, o instrumento para análise da estrutura do complexo industrial 

automotivo, de sua concorrência, das diferenças de seu desempenho e da evolução 

do setor é a metodologia desenvolvida por Porter (1991), conhecida como “análise 

das cinco forças competitivas que atuam sobre uma indústria”, que busca 

compreender e prever o sucesso ou o fracasso empresarial, que são apresentadas 

na figura 2". 

 

 O modelo de análise setorial das cinco forças competitivas desenvolvido por 

Porter (1991, p. 24) indica que os players mais importantes do mercado são: 

clientes, fornecedores, concorrentes, novos entrantes, e os substitutos. 

 

 ... que a concorrência em uma indústria não está limitada aos 
participantes estabelecidos. Clientes, fornecedores, substitutos e os 
entrantes potenciais são todos "concorrentes" para as empresas na 
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indústria, podendo ter maior ou menor importância, dependendo das 
circunstâncias particulares. Concorrência neste sentido mais amplo 
poderia ser definida como rivalidade ampliada.  

 

Figura 3 

 
                                  Figura 3 – Forças que Dirigem a Concorrência na Indústria 

                                                                            
Fonte - PORTER, Michel E. Estratégia Competitiva: técnicas para             
análise da indústria e da concorrência, 9º ed. São Paulo: Campus, 1991. 
 

 
Sinteticamente, a chave da competição eficaz está em a empresa encontrar 

uma posição no mercado, a partir da qual possa influenciar os seguintes pontos:  

 

a) A ameaça de novos concorrentes que ingressam no 

mercado; 

b) Intensa rivalidade entre concorrentes existentes; 

c) Ameaça de produtos ou serviços substitutos; 

d) Poder de barganha dos compradores;  

e) Poder de barganha dos fornecedores. 

 

O modelo de Porter permite que se possa ‘olhar’ e analisar o setor em estudo, 

no nosso caso a indústria automotiva, sob diferentes ângulos. 
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1.4.1. A Intensa Rivalidade entre as Montadoras e a Ameaça de Novos          

Concorrentes 

 

Embora as barreiras entre os novos concorrentes e a rivalidade com os 

existentes, sejam distintas, a junção das duas é importante para uma análise, porque 

de certo modo elas se juntam. As barreiras a entrada aos novos concorrentes, 

poderiam ser, principalmente, necessidade de capital, economias de escala, acesso 

a canais de distribuição e desvantagem de custo independente da escala; esse 

último é anulado pelos subsídios e facilidades fiscais oferecidas pelo governo, os 

demais, são superados pelo desejo de ganhar parcela do mercado e por disporem 

de recursos e competência, que permite superar as barreiras e enfrentar a retaliação 

prevista. 

 

A entrada de novas montadoras só não ocorre onde não há a infra-estrutura 

industrial, reduzida população e renda muito baixa; por exemplo, os países africanos 

e Centro-americanos. No caso brasileiro, ao contrário, há uma série de condições 

favoráveis: excelente estrutura industrial, tamanho populacional, frota envelhecida, 

perspectiva de melhoria da renda, facilidades fiscais, além do Mercosul, como revela 

Salerno in Arbix e Zilbovicius (1997, p. 504), “o Mercosul é visto como um eldorado 

por alguns, ou no mínimo como uma promessa de mercado promissor numa época 

de demanda estagnada nos países centrais” 

 

 As rivalidades entre as empresas instaladas e os novos entrantes são 

estrategicamente planejadas com um embate vigoroso, principalmente , porque o 

mercado não está crescendo e parece que atingiu limites de saturação e cada nova 

entrada em um mercado intensifica-se a luta por fatias desse mercado. 

 
Tanto no Brasil, como em todas as partes do mundo, a rivalidade ampliada é 

acirrada. Os grandes grupos se instalam com avidez, como forma de ocupação de 

espaço e colocação da marca, particularmente nessa era de globalização, como 

veremos adiante “a marca” poderá ser o grande negócio das montadoras. 
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 A rivalidade é tão intensa que apesar de toda estratégia cometem erros 

elementares, instalando fábricas que não conseguem sobreviver. Foi isso que se 

assistiu com a Chrysler que se retirou no início da década de 80, onde tinha uma 

participação reduzida, vendendo suas instalações para a Volkswagen, e, nessa 

mesma ocasião vivia uma grande crise nos Estados Unidos, que quase a levou à 

falência. 

 

Em 1998, a Chrysler retorna, desta vez como integrante do grupo 

DaimlerChrysler aproveitando-se do novo regime automotivo, tendo se retirado 

novamente em setembro de 2001, depois de investir US$ 315 milhões, segundo a 

Gazeta Mercantil de 25 de abril de 2001, p. C-8. 

 

Na realidade, as matrizes das montadoras ocidentais estavam aturdidas com 

as ameaças das montadoras japonesas e coreanas. No Brasil, as montadoras por 

serem oligopólios, sempre obedientes às rígidas normas das matrizes, consideravam 

o mercado brasileiro como periférico, no qual entram e saem. Além desse tipo de 

movimento, os produtos aqui produzidos não são modelos de ponta. 

 

A indústria automotiva é muito dependente da situação econômica tanto 

nacional como internacional.  Segundo os analistas - “previam que as vendas 

cairiam 11% nos próximos dois anos, com um retrocesso mais acentuado, da ordem 

de 20%, na América do Norte” (Caderno The Economist – Valor Econômico de 03 de 

abril de 2001, p. 10). 

 

Entretanto, a economia mundial puxada principalmente, pela China tem 

apresentado um crescimento significativo e a previsão de queda nos Estados Unidos 

não atingiu os níveis tão abaixo de como se pensava. Porém, a situação na Europa 

Ocidental e Estados Unidos, apesar de um bom crescimento da economia mundial, 

não apresenta  um quadro bom. (conforme anexo 3). 

 

O mesmo artigo, diz que há uma capacidade ociosa de cerca de 25%, tanto 

nos Estados Unidos, como na Europa, empurrando os preços para baixo, na medida 
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em que os fabricantes colocam mais veículos no mercado, A expansão da produção 

no Japão, China, Rússia, Índia, Brasil, Tailândia, Coréia e outros países que 

compunham o antigo Bloco Comunista estão inundando o mercado mundial, ainda, 

com uma produção pequena, mas, com um crescimento acelerado (vide anexo 4). 

 

No Mercosul, segundo declarações do Presidente da DaimlerChrysler, quando 

anunciou a saída da unidade da Chrysler disse: “...o parque produtivo brasileiro de 

automóveis convive com um mercado ‘pouco saudável’ de ociosidade de cerca de 

um terço. Na vizinha Argentina, a dificuldade ainda é maior: dois terços.” (Gazeta 

Mercantil de 25.04.2001, p. C -  8). 

 

As incertezas na economia levaram o setor a uma nova conformação, através 

de fusões, aquisições e associações, como se preparassem para sobreviver a uma 

tempestade se aproximou da indústria automobilística. 

 

 Na trilha da fusão da americana Chrysler com a alemã Daimler-Benz, que 

formou o grupo DaimlerChrysler, ocorreram outras importantes aquisições como a 

da japonesa Nissan pela francesa Renault. A aquisição pela americana Ford, das 

inglesas Jaguar, Land Rover, Aston Martin da sueca Volvo e de 33% da japonesa 

Mazda. Do grupo DaimlerChrysler de parte do capital da japonesa Mitsubishi e da 

associação da americana General Motors com a italiana Fiat, desfeita recentemente. 

Além de outras fusões e aquisições no mercado coreano. Essa concentração acirrou 

a concorrência não somente entre empresas, mas entre famílias de empresas 

interligadas e redefiniu um novo tipo de concorrência. 

 

Essas mega-fusões têm dois aspectos, primeiro reúnem o que Hamel e 

Prahalad (1995), denominam de “competências essenciais” que todas as empresas 

possuem, com isso procuram tornarem-se mais poderosas, procurando assumir o 

controle do concorrente. Julgando que o concorrente possui conhecimentos vitais a 

sua sobrevivência. 
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A esse respeito Porter (1999, p. 52), faz uma observação interessante:  

  

A recente onda de consolidação setorial, através de fusões e 
incorporações, faz sentido no contexto da eficácia operacional. 
Induzidos pela pressão do desempenho e na falta da visão 
estratégica, as empresas não dispunham de melhor idéia do que a 
simples aquisição dos rivais.  
 

Outro aspecto é o de ocupar a fatia de mercado que a empresa possuía 

impedindo que seus concorrentes o fizessem. 

 

 

1.4.2. A intensa Rivalidade entre as Indústrias de Autopeças 

 
 
A estrutura da indústria de autopeças sofreu profundas modificações na 

década de 80 em todos os países desenvolvidos e, a partir dos anos 90, no Brasil.  

 

A redefinição do relacionamento das montadoras com a indústria de autopeças, 

a partir do estilo das relações em vigor no Japão, acelerou o processo de 

concentração do setor, primeiramente nos países desenvolvidos e depois se 

estendeu aos países periféricos. 

 

Esse processo de concentração industrial acirrou a competição nas produtoras 

de autopeças, a partir de uma nova política das montadoras em relação ao 

suprimento, criando uma nova configuração nesse relacionamento, reduzindo o 

número de empresas fornecedoras, hierarquizando-as em níveis para fornecimento 

de módulos de componentes completos ou subconjuntos e aproximando-os da linha 

da montagem (Just in time), isto é, concentrar fabricantes de autopeças, perto da 

linha de montagem, com vista a reduzir custos de transporte e facilitar a integração.   

 

A política das montadoras além da aquisição de módulos completos ou 

subconjuntos, a procura por preços em escala global (global sourcing) e 

transferência para fornecedores dos projetos e do desenvolvimento de sistemas 

inteiros, fez com que as grandes corporações transnacionais do setor de autopeças, 
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procurassem forma joint venture, fusões, parcerias ou mesmo aquisição de seus 

próprios fornecedores e concorrentes como forma de sobrevivência. Explica Porter 

(1991, p. 34) que: 

 

A rivalidade ocorre porque um ou mais concorrentes sentem-se 
pressionados ou percebem a oportunidade de melhorar sua posição. 
Na maioria das indústrias, os movimentos competitivos de uma firma 
têm efeitos notáveis em seus concorrentes e pode, assim, incitar à 
retaliação ou aos esforços para conter estes movimentos: ou seja, as 
empresas são mutuamente dependentes. Este padrão de ação e 
reação pode, ou não, permitir que a empresa iniciante e a indústria 
como todo se aprimorem. Se os movimentos e contra movimentos 
crescem em um processo de escalada, todas as empresas da 
indústria podem sofrer as conseqüências e ficar em situação pior do 
que a inicial. 
 

 
 
A indústria de autopeças brasileiras não poderia ficar imune a essas fusões ou 

aquisições. A reestruturação do parque automotivo brasileiro nos anos 90 definiu 

novas regras, com a redução acentuada das alíquotas de importação, à adoção de 

políticas monetária rígidas, com a eliminação da teia de proteção do setor de 

autopeças calçada no modelo de organização industrial fordista. A situação também 

se alterou no país, empurrando as empresas nacionais para as corporações de 

maior poder.   

 

 A chegada de novas montadoras ao país, trazendo fornecedores globais, 

muitas para trabalhar próximas às unidades de montagem, no primeiro nível 

hierárquico, além das facilidades de compras de componentes globais, sinalizou 

para indústria nacional, que para manter o seu mercado teriam que realizar grandes 

investimentos ou procurar fusões e parcerias como mostra o relatório de 

administração de 1997 da Sifco S.A.7, empresa de peças forjadas para o setor 

automotivo: 

 
A Administração mantém a certeza de que, na atual conjuntura 
mundial, em especial no setor de autopeças, as empresas tendem a 
buscar parcerias, visando não só maior escala e tecnologia, mas, 
principalmente, adequada estrutura de capital. Assim sendo, a 

                                                 
7 Relatório entregue CVM – Comissão de Valores Mobiliários. 
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administração continua mantendo sua posição de que somente uma 
reestruturação maior e incisiva, através de associações estratégicas 
com líderes do setor, conjugada com um aporte de capital, trará o 
retorno da lucratividade, objetivo final da Companhia. (p. 5). 
 

 
O segmento de autopeças brasileiro, como aconteceu em outros países, 

percebeu que muitas empresas somente sobreviveriam se conseguissem manter o 

seu mercado ou seriam esmagadas pelos seus concorrentes. A esse respeito mostra 

Henderson (1998, p. 6). 

 
O seu mercado atual consiste no que vende, onde vende e para 
quem vende. A sobrevivência depende de se conseguir manter 100 
por cento desse mercado. Para crescer e prosperar, entretanto, é 
preciso expandir o mercado no qual se consegue manter uma 
vantagem sobre cada um e sobre o conjunto dos competidores que 
poderão estar vendendo para seus clientes. 
A menos que a que uma empresa possua uma vantagem única sobre 
suas rivais, não terá motivos para existir. Infelizmente, muitas 
empresas competem em áreas importantes operando em 
desvantagem – freqüentemente a um custo elevado – até que são 
inevitavelmente esmagadas. 

 
 

Um exemplo internacional é a Dana Corporation, fundada em 1904, em Ohio, 

EUA, um dos maiores fornecedores de componentes, módulos e de sistema 

completos, produzindo mais de 300 componentes diferentes, que é resultado de 

aquisições, fusões ou de joint ventures com outras empresas. Como: Spicer, Perfect 

Cicle, Victor Reinz, Wix, Raybestos, Powertrain, Echilin, Glacier-Vandervell, GKN e 

outras. 

 

No Brasil a Dana adquiriu em anos recentes o controle da Albarus, da qual era 

co-fundadora, e, ao longo da década de 90, adquiriu o controle da Brosol, Urba, 

Nakata, Braseixo, Orlando Stevaux e Simesc, além de joint venture com a TRW e a 

Krupp o que permitiu a não só ampliar o seu mercado de componentes, como 

também a produção de módulos completos.  

 

Em março de 2006 a Dana, está enquadrada no capítulo 11 da lei de falências 

nos EUA, onde tramita processo de concordata da empresa na corte de apelação 

como forma de proteção contra a pressão dos credores, após fazer sucessivas 
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aquisições em vários mercados e a grave crise no setor automobilístico americano, 

com a diminuição da produção da GM, Ford e Chrysler. O Juízo de Falências de 

Nova York autorizou a venda das 39 fábricas da Engine Products Group (Divisão da 

Dana Corporation) em março de 2006. A Mahle adquiriu esses ativos da companhia 

em todo o mundo, inclusive no Brasil, onde a Dana possuía duas fábricas em 

Gravataí Rio Grande do Sul (RS), de anéis e pistões ficando o controle sob com 

Mahle Metal Leve S/A (Automotive News  de 04/12/2006, nota oficial a CVM 

05/12/2006 e Valor Econômico de 22/03/2007). 

 

Coutinho et al. (1993, p. 3-8), mostra que apenas grandes fabricantes de 

autopeças poderão arcar com pesados investimentos em pesquisa e 

desenvolvimento de partes e componentes, capacidade de projetos e contratação de 

uma rede de subcontratados, para fabricar subconjuntos e que tenham escala de 

produção para fornecimento. As montadoras japonesas contratam, 

aproximadamente, 300 fornecedores no primeiro nível hierárquico, em contraste com 

as montadoras norte-americanas e européias, que trabalhavam, respectivamente, 

com 1000 e 2000 fornecedores. As montadoras ocidentais, a partir da metade dos 

anos 80, procuram adotar o mesmo sistema de fornecimento piramidal. 

 

No Brasil, explica Coutinho (1993, p. 51), que houve um forte processo de 

enxugamento na indústria brasileira de autopeças, tanto na direção setorial (vertical), 

como no nível das empresas (horizontal). O setor era composto por quase 2000 

empresas em 1989, que se contraiu em 1993, para aproximadamente 1200 

empresas. Segundo o Informe Setorial do BNDES – Complexo Automotivo (nº 12, 

setembro de 97) estima-se que sejam, nessa data, 800 empresas. 

 

1.4.3. O Poder dos Consumidores e os Substitutos 

 
 
Apesar de não ser objeto do estudo a questão dos consumidores e dos 

substitutos, incluiu-se uma breve análise para delinear o perfil das montadoras, de 

suas relações com os clientes e com os produtos substitutos, oriundos de 
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concorrentes ou inovações originadas de outras áreas, que poderiam ameaçar a 

indústria de veículos automotores. 

    

1.4.3.1. O Poder dos Consumidores 
 

Imagina-se o consumidor como a figura central, e a mais importante do 

processo; principalmente o consumidor final. Infelizmente, o consumidor é uma 

figura secundária para a indústria automotiva, e tanto isso é verdade que, no Brasil, 

só recentemente introduziram-se novos tipos de veículos, face às modificações no 

regime automotivo nos anos 90, com a entrada da competição externa é que se 

tornou possível a aquisição, por pessoas físicas ou jurídicas, de veículos que 

atendessem às suas necessidades específicas. Apenas recentemente as indústrias 

começaram a demonstrar uma preocupação maior com o procedimento do "recall", 

sem dúvida em razão da qualidade dos produtos importados e da crescente 

conscientização dos consumidores. 

 

Esse comportamento da indústria automotiva com relação aos consumidores 

não é novo. Ao contrário, é um comportamento que durou muitos anos e formou uma 

espécie de cultura, como vemos em Womack et al. (1992, p. 56 – 57): 

 
As relações entre fábrica e revendedor eram distantes, e geralmente 
tensas quando a fábrica tentava "empurrar" veículos aos 
revendedores para aumentar a produção. As relações entre 
revendedores e consumidor eram tensas, porque os revendedores 
viviam aumentando os preços ou então faziam promoções para 
ajustar a procura à oferta, maximizando ao mesmo tempo os lucros. 
Qualquer um que tenha comprado um carro nos Estados Unidos ou 
Europa sabe que o sistema tem se caracterizado pela falta de 
comprometimento a longo prazo de ambas as partes, maximizando 
os sentimentos de desconfiança. De modo a aumentarem a posição 
de barganha, todos sonegam informações: o revendedor sobre o 
produto, o consumidor sobre suas verdadeiras intenções, e, a longo 
prazo, todos acabam perdendo.  

 
  

A situação em relação ao consumidor só se alterou nos Estados Unidos e na 

Europa, inicialmente, pela campanha desenvolvida pelo famoso advogado Ralph 

Nader. Suas denúncias pela insegurança dos veículos produzidos e o seu livro 

"Unsafe at Any Speed” (Inseguro em qualquer Velocidade), acabaram gerando uma 
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comissão parlamentar no Senado Americano, onde o Presidente da General Motors, 

à época, foi obrigado a pedir desculpas ao advogado, publicamente, por tentar 

difamá-lo. A indústria automotiva, que até aquela ocasião ditava todas as ordens, viu 

suas posturas cínicas serem desmoralizadas.  

 

Outro fato que levou as fábricas a modificarem a atitude que adotavam com 

relação aos consumidores, foi a concorrência dos japoneses, com uma cultura 

totalmente diferente, particularmente pela Toyota, com um nova postura, introduziu 

outra forma de relação com os consumidores, com nos mostra Womack et al. (1992, 

p. 58): 

 
 O sistema também soube incorporar o comprador ao processo de 
desenvolvimento do produto de uma maneira bastante direta. A 
Toyota se concentrava incessantemente no comprador habitual, 
fundamentalmente num país onde as rigorosas vistorias dos 
veículos, a famosa shoken, faziam com que praticamente todo carro 
depois de seis anos fosse para o ferro velho. A Toyota estava 
determinada a jamais perder um antigo comprador, minimizando a 
possibilidade de tal acontecer valendo-se de seu banco de dados, 
para prever - com base na renda, tamanho de família, padrões de 
direção e mudanças de gostos - que compradores iriam trocar de 
carro. Diferentemente dos produtores em massa, com suas "clínicas" 
de avaliação de produtos e demais pesquisas sobre compradores 
aleatórios - pressupostos não serem "leais" à marca - a Toyota 
procurava diretamente seus clientes ao planejar novos produtos. 
Clientes consagrados eram tratados com membros da "família 
Toyota", e a fidelidade a marca se tornou fator saliente de seu 
sistema de produção. 

 
 
 

A atitude desenvolvida pela Toyota levou a um comportamento totalmente 

diferente: a empresa montou uma rede própria de distribuidores e, em outras 

empresas, passou a exercer uma pequena participação. Nesse aspecto, o 

revendedor também se torna parte do sistema de produção. 

 

Por outro lado, o Japão é um país pequeno e isso torna possível a organização 

de uma rede de revenda com uma participação da montadora.  Porém, no caso dos 

Estados Unidos, do Brasil e de alguns outros países, a dimensão territorial e o 

tamanho populacional, impossibilita às montadoras instalar e participar de uma rede 
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de distribuição. Além disso, a cultura e a postura totalmente diferentes nas questões 

de vistoria legal dos veículos não favorecem essa preocupação. 

 

No Brasil, se a relação com os consumidores finais não é boa, também não é 

nada melhor com os intermediários, isto é, os revendedores. Entre estes e as 

montadoras a relação é bastante conflituosa, só que os revendedores não expõem 

os conflitos que têm com as montadoras. Nem mesmo os Sindicatos das 

Distribuidoras não gostam de falar abertamente sobre essas tensas relações. 

Periodicamente, entretanto, o assunto vem à baila na imprensa, como a matéria 

publicada na Gazeta Mercantil, dos dias 11 a 17 de junho de 2001, onde um 

consultor da Roland Berger Strategy Consultants, diz: “Menos de 18 meses. É esse 

prazo que as 4,1 mil concessionárias têm para garantir seu futuro no setor e com 

saúde”. Na mesma matéria o Presidente da Federação Nacional da Distribuição de 

Veículos Automotores (Fenabrave) diz o seguinte: “... concorda com o consultor da 

Roland Berger, mas acrescenta que, por enquanto, não há nada que possa ser feito 

sem que a montadora dê seu aval”, e afirma ainda “Até hoje não temos de nenhuma 

montadora a sinalização de abrandar o contrato. É justo que elas queiram proteger 

sua marca, pois afinal de contas é o nome delas que está em jogo, mas essa 

proteção tem limites”. 

 

Em agosto de 2001, o site www.mecanicaonline.com.br divulgou que a 

Fenabrave solicitou aos Professores Glauco Arbix e João Paulo Cândia Veiga, da 

Universidade de São Paulo – USP, um estudo para apurar a origem e tendências 

dos indícios de abuso de poder por parte das montadoras. O estudo em questão 

recebeu o título de “A distribuição de veículos sob fogo cruzado – Em busca de um 

novo equilíbrio de poder no setor automotivo”, que comprovou que o excessivo 

poder exercido pelas montadoras de veículos é histórico e mundial, e vem, ao longo 

dos anos, se fortalecendo de acordo com a política governamental adotada em 

alguns países e, que gera desequilíbrio nas relações da cadeia automotiva, onde os 

distribuidores passaram a ser “a bola da vez”, sendo empurrados pelas montadoras 

para as bordas da cadeia de distribuição.  
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O que se conclui é que se os atacadistas (revendedores) não têm praticamente 

nenhum poder de negociação, como forçar preços para baixo, barganhar por melhor 

qualidade, mais serviços, jogar um fabricante concorrente contra o outro e também 

não tem nenhum poder de influenciar nas decisões de compra dos consumidores 

finais. Na realidade não passa de um refém dos fabricantes de veículos. 

 

O mesmo ocorre com os compradores comerciais ou finais, que tendem ser 

mais sensíveis a preço do que a qualidade dos produtos, itens de segurança, 

assistência técnica e atendimento pós-venda, uma vez que os produtos ou serviços 

não são ainda suficientemente diferenciados, além de terem baixa preocupação com 

questões de produtividade e condições de trabalho de mão de obra. 

 

Obviamente, isto não se aplica a uma pequena parcela de consumidores finais 

de alto poder aquisitivo, onde o preço não é o fator decisivo na compra. Adquire 

veículos importados, que agregam componentes, aqui ainda considerados como 

itens de sofisticação, mesmo aqueles de segurança.  

 

Outro tipo de consumidor é o do mercado de reposição de peças, que pode ser 

uma loja de autopeças, uma oficina mecânica ou uma pessoa física que fica sem 

nenhum poder de barganha ou pressão em um grande mercado, onde uma grande 

parte da frota tem mais de dez anos de idade. Com a concentração de produção nas 

mãos de umas poucas indústrias formará, inevitavelmente, um perigoso oligopólio 

com sério prejuízo para esse tipo de consumidor, mesmo com um mercado aberto, 

dada a grande variedade de peças, com as mais variadas especificações. 

 

 

1.4.3.2. A Pressão dos Produtos Substitutos 
 
 

Apesar de Porter (1991 p. 39) afirmar que “Todas as empresas em uma 

indústria estão competindo, em termos amplos, com indústrias que fabricam 

produtos substitutos”, não existe perspectiva, a longo prazo, da existência de um 

novo ‘substituto’, salvo no escorregadio terreno da futurologia, onde se integram dois 
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modos de se locomover: o carro e o trem.  É a tecnologia de transporte bimodal - 

chamado nos Estados Unidos de “dual mode” e já em teste na Dinamarca, onde 

recebeu o nome de RUF, sigla em inglês para Rápido, Urbano e Flexível, que prevê 

uma rede de trilhos espalhadas pelas cidades, nas quais carros elétricos podem 

entrar e sair (figura 4 e 5). O projeto está num plano a longo tempo, com apoio do 

governo da Dinamarca. E está detalhado no site http://www.ruf.dk. 

 

Há um projeto em estudo, sem abandonar o conceito atual de veículo sobre 

rodas, é o da na Siemens VDO do motor elétrico instalado nas rodas, talvez o mais 

viável, por ser o motor elétrico a solução atual de longo prazo para atender mesmo 

as mais restritivas leis sobre emissões [de poluentes] do futuro.  Os veículos híbridos 

são apenas um passo intermediário no caminho das soluções de propulsão do 

futuro.                                                                          

 
                            Figura 4 – RUF Dual Mode (Rápido, Urbano e Flexível) 

Fonte: www.ru.dk 
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Figura 5 - RUF Dual Mode (Rápido, Urbano e Flexível) 

Fonte: www.ruf.dk 
 

O grande rival do “RUF” é o “Megarail”, que vem dos Estados Unidos e está 

sendo divulgado pelo site http://www.megarail.com , deveria ter entrado em teste 

naquele país ao longo de 2001/2002, na cidade Azie, no Texas, mas, continua como 

uma idéia. Diferentemente do RUF, não exige um veículo especial e pode ser usado 

por automóveis comuns, movidos a gasolina (figura 6).   

                                            

 

 
Figura 6 - Megarail 

Fonte: www.megarail.com 
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Figura 7 – Motor Elétrico nas Rodas 

Fonte: Siemens VDO 

 

Afirma Porter (1991 p. 40) que: “A identificação de produtos substitutos é 

conquistada através de pesquisa na busca de outros que possam desempenhar a 

mesma função que aquele das indústrias”, como citado anteriormente  tudo que se 

assiste de novidade de um produto para substituir os veículos automotores está no 

escorregadio terreno da futurologia ou de invenções bizarras, como os carros que 

voam acionados por foguetes propulsores, sobre as quais não vamos nos deter. O 

que de fato é o alvo da competição entre as montadoras é a introdução de 

melhoramentos, principalmente nos motores de combustão interna que tem tudo 

para continuar bem vivos nas próximas décadas e os avanços na pesquisa nessa 

área, está em franco desenvolvimento na indústria de autopeças. 

 

O foco das mega-montadoras hoje está em três vertentes, que conduzam os 

resultados a preço-desempenho. Primeiro, o uso de mais componentes que utilizem 

materiais como o alumínio e termoplásticos; segundo, o desenvolvimento de novos 

motores, utilizando células de combustível movidas a hidrogênio, que alimentam um 

motor elétrico ou de motores a gás, e /ou uma combinação de gasolina, gás, 

hidrogênio e principalmente o etanol, como forma de atender aos rigorosos padrões 

de emissão, que vão sendo impostos pelas políticas regulatórias do meio ambiente, 

ecologicamente corretos e também da perspectiva de esgotamento das reservas de 

combustível fóssil. 
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Exemplo de um carro dentro dos padrões atuais considerados corretamente 

ecológicos é o Primus da Toyota, que tem uma combinação de motor elétrico com 

motor a gasolina, cuja segunda geração foi lançada em 2004, no Japão e nos 

Estados Unidos (SEGALLA, 2007, p. 105) Outro já apresentado nas feiras 

internacionais de automóveis é o Hydrogen 7, da BMW, que queima gasolina e 

hidrogênio, que está entrando em linha de produção na Alemanha, isso para citar 

apenas esses dois. Essa questão do combustível ecologicamente correto é hoje a 

maior preocupação de toda a indústria automobilística.   

 

O terceiro é a utilização de mais instrumentos eletrônicos e o desenvolvimento 

e a melhoria de equipamentos de segurança.  

 

Muitos dos componentes de segurança e eletrônicos, citados no parágrafo 

anterior, já estão sendo utilizados em veículos “top” de linha nos países do primeiro 

mundo e são mercadologicamente apresentados aos consumidores como um 

diferencial do produto. 

 

No Brasil, a perspectiva de introdução de muitos desses componentes é 

remota, uma vez que segundo dados da ANFAVEA, aproximadamente, 75% dos 

veículos fabricados no país são populares, e muitos nem ao menos tem fechadura 

na porta do passageiro. A introdução de equipamento mais sofisticado depende da 

produção interna com ganho de escala para redução do preço ou da importação que 

por sua vez depende uma taxa cambial estável e ainda de renda e taxa de juros 

para financiamento. 

 

1.4.4. O Poder de Compra das Montadoras 

 

O modelo de produção de massa de cultura fordista nasceu da necessidade de 

elevar a produção, reduzir custo, padronizar as peças e aprimorar a qualidade dos 

veículos. Se o modelo de Ford solucionou esses problemas, no início, com a 

produção in house da maior parte dos dez mil componentes que formam um veículo, 
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descobriu-se que poderia reduzir custo ainda maior, desverticalizando a produção 

das peças.  

 

O problema das montadoras ou do seu ‘calcanhar de Aquiles’ foi sempre o de 

coordenar todo o processo de montagem, com peças de fabricação própria ou 

fornecidas pela indústria de autopeças, de modo que a qualidade seja alta e o custo 

mais baixo possível. 

 
Na produção de massa, as autopeças omitem ou escondem dados sobre custo, 

e os departamentos de compras, como mostra Womack et al. (1992, p. 137) estão 

muito mais preocupados com os preços dos fornecedores, jogando uns contra os 

outros, do que com a produção do veículo. 

 

Numa indústria onde é intensa a competição e as margens são pequenas, no 

caso das montadoras, há uma forte pressão interna para redução dos preços dos 

componentes, de forma a tornar o veículo mais competitivo em preço final ou de 

resultar em melhor lucratividade do negócio, e não poderia ser de outra forma.   

 

Sobre esse comportamento bem ocidental na indústria automotora, onde não 

há preocupação de parceria, Porter (1991, p. 40) diz que: 

 
Os compradores competem com a indústria forçando os preços para 
baixo barganhando por melhor qualidade ou mais serviços e jogando 
os concorrentes uns contra os outros – tudo a custa da rentabilidade 
da indústria. 

 

Porter (1991, p. 41) relata ainda um conjunto de circunstância que torna um 

comprador poderoso. Abaixo algumas que se aplicam bem ao poder de compra das 

montadoras: 

 

a) Adquire-se grandes volumes em relação às vendas do 

vendedor, isso aumenta sua importância no resultado; 

b) Se os produtos que adquire da indústria representam 

parte significativa de seus custos ou compras, os compradores 
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ficam inclinados a comprar por preços favoráveis. O aço, por 

exemplo, para as montadoras; 

c) Se os produtos que ele compra da indústria são 

padronizados ou não diferenciados, pode então encontrar sempre 

um fornecedor alternativo, jogando um fornecedor contra outro. 

Pneus, correias, tintas e outros;  

d) Se há custos de mudança do fornecedor, fortalece o 

poder do comprador. Os componentes para motor, como por 

exemplo, os pistões, que levam longo tempo na preparação dos 

protótipos para aceitação; 

e) E se os compradores fazem ameaças concretas de 

integração para trás, porque produzem parte de suas necessidades 

in house e compram parte externamente. Trata-se de uma queixa 

de muitos fornecedores de autopeças da General Motors e Ford. 

 

No Brasil, com a abertura do mercado, o poder de compra das montadoras 

aumentou e afetou o desempenho da indústria nacional de autopeças. Não que isto 

tenha sido uma ação premeditada por parte dos compradores, mas conseqüência de 

um mercado até então fechado e com empresas sem porte internacional, para 

competir num mercado globalizado, sem capacidade de capitalização e de 

investimento para ocupar espaços nessa nova cadeia automotiva. 

 

O conjunto de circunstância descrito está se modificando com o novo padrão 

de relacionamento entre montadoras e fornecedores de autopeças, como aponta o 

Informe Setorial nº. 12 da Gerencia Setorial de Automotivos do BNDES (05//07/96): 

 

a) Realização de projetos de engenharia em parceria para 

novos produtos; 

b) Da transferência de investimentos, de atividades 

produtivas e de engenharia das montadoras para seus 

fornecedores; 

c) Prática de preços e de qualidade internacional; 
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d) Formação de uma elite de fornecedores chamados de 

primeiro nível, com entrega de partes montadas em sistema ou 

conjuntos; 

e) Pressões para associações internacionais e atuação de 

empresas em escala mundial; 

f) E a realização de contratos de compra durante a vida útil 

do veículo, com o cumprimento de metas a serem atingidos pelos 

fornecedores. 

 

Com a adoção da produção enxuta pelas fábricas ocidentais essas questões 

terão que ser superadas, ou talvez equacionadas. Nesse tipo de produção o 

relacionamento é balizado por um contrato, como mostra Womack et al, (1992, p. 

142): 

 

Quase todos os relacionamentos entre fornecedor e montadora 
são balizados por um denominado contrato básico. O contrato 
é, por um lado, uma simples expressão do compromisso entre 
montadoras e fornecedor de trabalharem juntos a longo prazo. 
Entretanto, ele também estabelece regras fundamenteis para 
preços, assim como garantia de qualidade, encomendas e 
entregas, direitos de propriedade e suprimentos de materiais. 

 
 

 

1.4.5. O Poder de Barganha dos Fornecedores de Autopeças 

 

Como mostra Porter (1991, p. 43):  
 
 

Os fornecedores podem exercer poder de negociação sobre os 
participantes de uma indústria ameaçando elevar preços ou reduzir a 
qualidade dos bens e serviços fornecidos. Fornecedores poderosos 
podem conseqüentemente sugar a rentabilidade de uma indústria 
incapaz de repassar os aumentos de custo em seus próprios preços. 

 
 

Só que na realidade os fornecedores nunca ameaçaram as montadoras, a 

situação sempre foi inversa. As montadoras impuseram as regras, tornando a 
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relação entre os fornecedores e montadoras são complexas, confusa e quase nunca 

de parceria, e sim de embate, principalmente quando se trata de repasse de preços. 

 

A conseqüência disso leva a uma relação de não parceria, como bem 

apresenta Costa (1998, p. 14): 

 

As opções das montadoras norte-americanas e, com algumas 
alterações, das européias, implicaram o estabelecimento de uma 
relação montadoras-fornecedores distante e fria, sem interações e 
baseada somente no mercado, isto é, orientada a partir do critério 
"preço". Esse tipo de relação predominava tanto na fase de projeto 
(design) como na fase de suprimento.  

 

Como pode ser visto na recente matéria publicada no jornal Valor Econômico, 

de 13 de março de 2001, p. B1, sob o título "Fornecedores ameaçam paralisar 

entregas", onde há o seguinte trecho, que se transcreve: 

 
A estratégia de interrupção nas entregas foi usada pelas siderúrgicas 
no ano passado contra as próprias montadoras. Depois de meses de 
negociações, os fabricantes de aço conseguiram aplicar reajustes de 
preços médios de 8%. Efeito imediato foi um aumento nos preços 
dos carros, entre 1.8 e 1.9 %. 

 

Ainda no mesmo jornal, em matéria publicada no dia 21 de março de 2001, 

folha B8, com o título “Montadoras vão reajustar os preços", há outro trecho que 

merece ser destacado: 

 
Os fabricantes de autopeças reclamam que alguns fabricantes de 
veículos estão usando a cotação de R$ 1.65 para o dólar. Na Ford, a 
cotação estava em R$ 1,80 na semana passada. 
“Nós temos que pagar o câmbio do dia porque não nos dão outra 
opção. Mas as montadoras não aceitam o repasse, explica o 
executivo de uma das maiores fabricantes de conjuntos de 
componentes da indústria automobilística que não quer se identificar. 

 

No Brasil, esse longo conflito entre a indústria de autopeças e a de veículos, 

que não são subsidiárias das próprias montadoras, tem marcado as relações entre 

os dois setores. Salvo no período da política protecionista, imposta pelo governo, 

que obrigou a indústria de veículos a um índice de nacionalização de 95%, induziu 

as montadoras a produzir os principais componentes e a adquirir os demais junto às 
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fabricas de autopeças. Forçou, também, a indústria de veículos a oferecerem 

contratos de longo prazo e a transferir tecnologia, o que facilitou, com ou sem ajuda 

dos fabricantes de automóveis, o contato da indústria nacional com fornecedores 

estrangeiros, para acordos de assistência técnica e acesso à tecnologia e a 

processos de produção. 

 

Porém, se o conflito reduziu-se durante um determinado tempo e, de certo 

modo, algemou as montadoras aos fornecedores que estavam resguardados por 

uma política protecionista, as pressões retornavam ao setor de autopeças todas as 

vezes que o governo concedia certas facilidades ou porque a política que vinha 

sendo adotada estava esgotada, ou por questões macroeconômicas. Quando foi 

permitida a redução nos índices de nacionalização, como ocorreu em 1973, com o 

programa Benefícios Especiais para o Financiamento da Exportação - BEFIEX, as 

montadoras, em troca de um considerável volume de exportações, obtiveram a 

necessária permissão para importar peças e equipamentos passando, então, a 

pressionar as empresas de autopeças com novas ameaças e pressões. 

 

Addis in Arbix e Zilbovicius (1997, p. 141), a respeito desta questão, diz 

o seguinte: 

 
 

As montadoras não só ganham acesso a máquinas e peças com 
custos mais baixos, com também passaram a usar as importações 
como uma ameaça contra os fornecedores, levando-os a reduzirem 
seus preços e a melhorarem a distribuição. Ainda que durante os 
primeiros seis anos do programa Befiex as importações de 
autopeças mal excedessem 4% do total das vendas dos 
fornecedores (Gadelha: 1984), várias empresas seriam prejudicadas, 
disseminando a insegurança no setor. 

 
 

A cultura de conflito entre os fornecedores talvez tenha uma origem na postura 

inicial da produção em massa que necessitando de peças com confiabilidade levou 

Henry Ford a criar a sua “fórmula: faça tudo você próprio, dentro de sua companhia”, 

Alfred Sloan da GM encontrou resposta para tais problemas: “faça tudo na própria 

companhia, mas crie divisões descentralizadas como centros de lucros 

independentes” (WOMACK et.al. 1992 p. 133). Essa postura de fazer quase todas as 
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peças, que durou um longo tempo, não permitiu um aprendizado de negociação 

entre montadoras-fornecedores. 

 

Womack et al. (1992, p. 135 - 37) resume muito bem, como funcionam essas 

relações montadoras-fornecedores: 

 

Quando os fornecedores vêem os desenhos, já sabem, por 
experiência própria, que estão envolvidos num jogo complexo, cujas 
verdadeiras regras não estão escritas no papel. Eles percebem que 
órgão de compras da montadora vive pressionado para reduzir 
custos. Portanto, prometer um preço baixo pela peça é 
absolutamente essencial para ganhar a concorrência. (p.135-136) 
..... pois a experiência dos fornecedores também lhes revela que, 
uma vez a peça em produção, com qualidade satisfatória e entregas 
nos prazos, poderão retornar à montadora para um ajuste de preço 
(p.136) 
... Os fornecedores guardam a sete chaves as informações sobre 
suas operações, mesmo sendo divisões da companhia montadora. 
Ao reterem as informações sobre como pretendiam fazer a peça, ou 
sobre a eficiência interna, acreditam maximizarem a capacidade de 
esconder seus lucros das montadoras. 

 
  

A política de confronto entre esses dois setores deve estar chegando ao fim, 

porque a concepção de produção enxuta, que mais adiante será analisada, 

modificou a idéia de como produzir. 

 

 

1.5. O Futuro do Complexo Automotivo 
 

Para atender às exigências das montadoras que operam dentro do conceito de 

globalização de produção, as indústrias de autopeças tiveram que redefinir os seus 

processos de produção e distribuição. Como mostra o Relatório da Administração da 

Mahle Metal Leve de 1997 e 1998, a aquisição da Cofap, que mais adiante será 

explicada, integrou não só a sua pesquisa mundialmente, mas também os processos 

de produção de anéis e bielas e passou a dominar a tecnologia de produção de 

bronzinas que veio com aquisição da Metal Leve, visando com isso o 

desenvolvimento de conjuntos e sistemas, “de acordo com a seguinte linha de 
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pensamento estratégico” integrando conjunto de peças do motor ( bronzinas, bielas, 

virabrequim, pistões, pinos, anéis e camisas). 

 

As montadoras estão se tornando menos vertical, vendendo os seus negócios 

de componentes e procurando terceirizar cada vez mais, apesar de Prahalad e 

Hamel (1990, p. 84), considerarem o motor uma “competência essencial” das 

montadoras. O motor, que até recentemente era considerado “alma” dos veículos, 

hoje, começa a ser olhado de outra maneira. Conforme a reportagem de Ribas, S. e 

Bicalho, J.A. (2001, p. C-1), na Gazeta Mercantil de 15.05.2001, essa concepção 

está se modificando. “Se algumas montadoras consideraram o motor a última 

fronteira da terceirização total, outras já o enxergam como commodity”. 

 

Se a produção de veículos está modificando a sua forma de atuação, no 

mundo ocidental, acredita-se que, em futuro não muito distante, as fábricas de 

veículos que hoje conhecemos, não mais existirão. A respeito disso o Jornal Valor 

Econômico de 26.02.002, p. 3, no caderno The Economist, diz que “Com o 

desaparecimento das velharias da indústria, a forma de fabricar carros mudará 

radicalmente. E no final da matéria, dizem observadores como J. Ferron da 

PricewaterhouseCoopers, as fábricas, como conhecemos hoje, terão desaparecido. 

Em seu lugar haverá proprietária de marcas de veículos (VBOs, de vehicle brand 

owners) que executarão somente as tarefas essenciais de projetos, engenharia e 

marketing. Tudo o mais, inclusive a montagem final, poderá ser feito pelos 

fornecedores de componentes”. 

 

A Dana Corporation, citada anteriormente, e a multinacional Delphi produzem 

tantos componentes automotivos e sofisticados, que pouco falta para fabricar um 

veículo completamente. Pode parecer futurologia para alguns, mas se refletirmos 

que em volta da linha de montagem há tantos sistemistas fazendo entregas “JIT – 

Just in Time”, é perfeitamente factível terceirizar toda a montagem. 
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Esse cenário ou perspectiva não é uma utopia ou fruto de imaginação, se 

lembrarmos que outros produtos industriais já são produzidos dessa forma, onde a 

‘marca’ é à força do produto e nele está embutida a garantia de qualidade. 
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CAPÍTULO IV  

 

1. A TRANSFORMAÇÃO DA METAL LEVE S.A. EM MAHLE METAL LEVE S.A. –          

REFLEXO DA ABERTURA COMERCIAL 

 
 

1.1. A Metal Leve – A Origem e Desenvolvimento 
 
 
Como afirmamos no Capítulo I, o objetivo geral deste estudo é o de confrontar 

o estágio em que se encontrava a indústria Metal Leve S.A., a época da entrada dos 

novos administradores, em termos de produção e gestão, e se a organização atual 

proporcionou um novo conjunto de condições em seu ambiente de negócios. 

  

É também importante analisar se a Empresa Metal Leve, diante dos 

acontecimentos que sempre cercaram a indústria automobilística, possuía 

capacidade de suportar a concorrência e competir num mercado em transformação 

ou se o próprio processo de mundialização da economia tornou inevitável a cessão 

do controle acionário.  

 

A fundação da Metal Leve ocorreu em 1941, como conseqüência da 

interrupção do comércio internacional decorrente da Segunda Guerra Mundial. Três 

sócios iniciam a fabricação de anéis de pistões, com a fundação da empresa Motorit, 

instalada em um bairro da cidade de São Paulo. Dos três sócios, um tinha 

experiência como mestre de retífica de motores em Berlim. 

 

Ao final da Guerra, o país viveu um período de liberalismo econômico, 

despendendo reservas acumuladas durante o período do conflito mundial, além de 

uma taxa de câmbio supervalorizada, o que facilitava a importação. Com isso, a 

Motorit abandonou a produção de anéis “que chegavam ao país a preços irrisórios”, 
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conforme Kerstenetzky (1985, p. 43) e Gattás (1981, p. 42) e transformou-se em 

empresa de retífica de motores. 

 

Entretanto, a situação se alterou rapidamente e, em 1947, as reservas 

cambiais já se tinham esgotado, o que levou as autoridades a estabelecerem novas 

restrições às importações (GADELHA e LOBÃO, 1982, p. 3), (TRINDADE, 1995, p. 

47) e (ALMEIDA, 1972, p. 14). Novamente em 1950, os sócios da Motorit entram na 

indústria de autopeças e na produção de pistões, que são peças-chave na retífica de 

motores.  

  

A fabricação de pistões era um mercado interessante. Primeiro, porque 

naquela época o desgaste era grande e, segundo, porque os veículos tinham um 

número maior de pistões e a fabricação exigia medidas exatas e alta tecnologia de 

precisão, o que foi resolvido por um dos sócios, Ludiwig Gleich, através do Sr. 

Ernest Mahle da indústria alemã Mahle Gmbh. (KERSTENETZKY, 1985, p. 45). 

 

Em 3 de março de 1950 foi fundada a Metal Leve, instalando-se no Bairro do 

Cambuci, na capital paulista, tendo Ernest Mahle como consultor técnico que, 

segundo Kerstenetzky (1985, p. 47), chegou a residir em São Paulo, passando 

posteriormente a sócio minoritário. 

 

Em outubro de 1950, a Metal Leve já fazia as primeiras entregas à Ford e a 

partir desse fornecimento, segundo Kerstenetzky (1985, p. 62), a “Metal Leve 

cresceu a taxas geométricas em torno de 40%”, sendo que esta expansão resultou 

das condições favoráveis da política econômica com relação ao mercado externo, do 

controle da balança de pagamentos, da substituição das importações, do 

crescimento do mercado e da ocupação do mercado das oficinas artesanais, que 

produziam pistões para suprir a demanda, dificultada pelo controle das importações”. 

 

Como diz Kerstenetzky (1985, p. 64),  

 

A proteção contra a importação garantiu para empresa nacional 
margens de lucro elevadas e espaço para expansão em termos de 
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mercado; a ausência de competidores com capacitação de produção 
comparável acentuou as características de oligopólio em um setor 
ainda incipiente, dependente da política econômica para se 
desenvolver. 

 

A tecnologia inicial foi totalmente fornecida pela Mahle que, inclusive, enviou 

especialistas para formar os técnicos brasileiros no domínio do processo de 

produção.  

 

Com o avanço da industrialização e a implantação da indústria automobilística, 

a Metal Leve passa a desempenhar um importante papel no setor de autopeças, 

consolidando sua posição de liderança no setor de pistões e iniciando a produção de 

bronzinas. 

 

A implantação da indústria automobilística significa, para o setor de autopeças 

já instaladas, a redenção definitiva, abrindo as portas para o estabelecimento de 

novas fábricas e para a transformação de pequenas oficinas artesanais ou de 

importadores de autopeças, em fornecedores das Montadoras. Como exemplo, a 

“Três Leões”, que constituiu a Cofap e que se tornou, dentro do país, numa 

importante empresa do setor de autopeças. (GADELHA e LOBÃO, 1982, p. 16).  

 

A legislação, inicialmente, não diferenciou o setor de montagem do setor de 

autopeças. Porém, posteriormente, pela Instrução de nº 113 da SUMOC, dificultaram 

a importação de máquinas usadas, bem como não liberou moeda estrangeira para a 

importação de equipamentos. (GATTÁS, 1981, p. 165). Só mais tarde foi concedido 

câmbio, com taxas favorecidas, e mantida a reserva de mercado para os itens que já 

tivessem uma produção nacional satisfatória, além de vantagens fiscais. (GADELHA 

e LOBÃO, 1982, p. 31). 

 

Cabe destacar que foi com recursos próprios, engajamento de economias e 

reinvestimento que muitas empresas, pequenas, médias e grandes, realizaram sua 

capitalização.  
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 O setor de autopeças não só teve competência em obter os recursos 

financeiros necessários, como também fez coisas notáveis em função das 

dificuldades de importação de máquinas-ferramentas para a fabricação das peças. 

As indústrias começaram a produzir as próprias máquinas especiais não seriadas 

que incorporavam grande parte dos segredos do processo. Em algumas indústrias, 

chegaram a se transformar em uma unidade de negócios independente. Na Metal 

Leve, em 1960, transformou a divisão em uma fábrica de máquinas-ferramentas 

dentro da indústria, para uso próprio, e, também, a produzir para terceiros. A COFAP 

também montou uma unidade para produção de máquinas não seriadas para 

atendimento de suas necessidades. (KERSTENETZKY, 1985, p. 88) e (BEDÊ, 1990, 

p. 66). 

 

Para viabilizar essa nova atividade, a Metal Leve associou-se, em 1974, a Ex-

Cell-O Corporation, empresa americana detentora de tecnologia de ponta na 

produção de máquinas-ferramentas com 36 fábricas, formando então a Ex-Cell-O 

Metal Leve, com 60% do capital controlado pela empresa brasileira. 

(KERSTENETZKY, 1985, p. 143).   

 

A associação não foi bem sucedida devido ao pouco interesse demonstrado 

pelo sócio americano em transferir tecnologia e pela falta de experiência da Metal 

Leve no mercado de máquinas, o que levou a indústria de máquinas a operar com 

déficit, por conta do “elevado tempo de elaboração de projetos, falta de um sistema 

de custeio, capacidade ociosa e baixo poder de competitividade” conforme 

Kerstenetzky (1985, p. 145). 

 
A Metal Leve terminou concordando com a proposta da Thyssen-Hueller, 

empresa multinacional do setor, a quem cedeu o controle acionário, ficando como 

sócio minoritário com 30% do capital, até 1988, quando vendeu o restante da 

participação. (KERSTENETZKY, 1985, p. 146). 

 

Em 1956, a Metal Leve criou a empresa Bimetal, para fabricação de bronzinas, 

com equipamentos e tecnologia adquirido da Clevite, subsidiária da Cleveland Grafit 

Bronze Company. Porém, cometeu um erro ao escolher um tipo de bronzina, 
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denominada de “metal branco”, que não tinha grande aceitação por parte das 

montadoras que procuravam, na sua maioria, as de “metal vermelho”. 

 

Posteriormente, começaram a produzir as bronzinas de metal vermelho, cujo 

processo de produção foi adquirido em conjunto com a Clevite na Alemanha, mas 

possuía forte limitação no processo de ganho de escala. 

 

O processo mais recomendado, para ter uma participação significativa no 

mercado de montagem, implicaria em elevados investimentos, além de uma 

produção em escala demasiadamente elevada. Como solução, adotaram um 

processo de fabricação de bronzinas denominados de “sinterizadas”, que exigia 

menor investimento e uma escala de produção com flexibilidade mais adequada à 

Bimetal. Em 1960, a fábrica de bronzina foi incorporada à Metal Leve. 

(KERSTENETZKY, 1985, p. 77). 

 

O aprimoramento do processo produtivo de bronzinas levou a Metal Leve a 

registrar a patente e produzir peças de boa qualidade. Finalmente em 1980, a Metal 

Leve instala linhas contínuas de fundição sinterizadas. 

 
Em 1956, tinha sido criada a Sinterosa, para produzir também bronzinas 

sinterizadas, mas com a tecnologia da empresa American Johnson Bronze, que 

participava com 50% do capital da Sinterosa. A Johnson, a Clevite e a Federal 

Mogul, formavam as três maiores fabricantes de bronzinas nos EUA, na época. 

 

Posteriormente, a Federal Mogul chegou ao Brasil com a aquisição da Johnson. 

Desta forma, a Metal contava com um forte concorrente, com capacidade de 

produção e tecnologia. 

 

Kerstenetzky (1985, p. 108) aponta que no setor de pistões, a concorrente da 

Metal Leve era a Cima, porém não chegava a ser uma ameaça. Por essa razão, 

durante longos anos a Metal Leve foi fornecedora de 100% do mercado de pistões e 

de uma participação expressiva no mercado de bronzinas para as montadoras.  
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A capacidade inicial de produção da Metal Leve era de 220.000 pistões, na 

época de sua fundação. Em 1957, a capacidade de produção instalada chegava a 

1.200.000 unidades/ano, com mais de 400 tipos diferentes de pistões. A produção 

inicial de bronzinas era de 2 .400.000 unidades/ano 

 

Em 1956, a Metal Leve projetava nos seus planos de investimentos a produção 

de pistões para aviação, tendo desenvolvido a produção a partir de desenhos não 

oficiais para motores Pratt e Whitney, que eram vendidos para a Força Aérea 

Brasileira. Em 1965, firmou contrato com a United Aircraft Corporation, para ter 

acesso a tecnologia e melhoria no produto, e obter autorização junto ao “FAA – 

Federal Aviation Agency” (Agência Federal de Aviação), para comercialização nos 

EUA. O órgão norte americano enviou ao Brasil dois engenheiros para inspecionar o 

sistema de produção e qualidade da Metal Leve. Após a inspeção, a Metal Leve, de 

acordo com Bedê (1990, p. 105) recebeu o “primeiro certificado de aprovação, 

conseguido por uma empresa não americana, para fornecer pistões para o setor 

aeronáutico”. A Metal Leve passou a exportar, para reposição e montagem, pistões 

para equipar os motores da Lycoming e Continental Motors (depois Teledyne 

Continental Motors), duas produtoras de aviões.  

 

O atendimento às exigências da FAA para obtenção do certificado de 

homologação teve um efeito de elevação sobre toda a linha de produção, o que criou 

uma vaidade e um orgulho não só para a própria Metal Leve, mas também para todo 

o segmento de autopeças, pela qualidade dos seus produtos e pela respeitabilidade 

tecnológica conseguida. (KERSTENETZKY, 1985, p. 81-82). 

 

O êxito da Metal Leve prossegue. Em 1987 decide internacionalizar-se, 

implanta em Ann Harbor, Michigan um Centro de Tecnologia e em 1988 inaugura 

uma fábrica de pistões em Orengeburg, na Carolina do Sul, denominada Metal Leve 

Inc., com um investimento de US$ 10,2 milhões. Em 1989, através de uma 

subsidiária, a ML International Ltd., adquiriu em parceria com Kolbenschmitd AG, sua 

concorrente no Brasil, a firma Bohn Bearing Division, da Wickers Manufaturing 
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Company, fabricante de bronzinas, buchas e arruelas de encosto, situada em 

Greensburg, no Estado de Indiana. 

 

O objetivo dessa “joint venture” com a Kolbenschmitd era de atuar nos 

mercados dos EUA, Canadá e México e nos demais países. As outras unidades da 

Metal Leve e de seu novo parceiro atuariam independentemente, tanto na fabricação 

quanto na comercialização.  

 

Com esses eventos, comenta Bedê (1990, p. 110), que o Presidente da Metal 

Leve declarou que “converteu-se na primeira multinacional do setor de autopeças”, o 

que a tornava uma das mais admiradas empresas brasileiras, incensada de 

diferentes modos pela imprensa e  pelos concorrentes. 

 

É importante observar que as montadoras americanas, dado o seu alto nível de 

escala, praticamente mantinham, no segmento de pistões e bronzinas, a produção 

verticalizada, adquirindo fora do grupo pistões ou bronzinas, somente para uma 

determinada divisão ou linha de veículos. 

 

 

1.2. O Aparecimento dos Concorrentes 
 

Como foi mencionado, anteriormente, muito empresas que exercem um 

processo de oligopólio em países desenvolvidos, quando atingem uma capacidade 

de produção superior à de seus mercados, buscam novos mercados em outros 

países, travando uma intensa luta por novos espaços. Além de possuir capacidade 

de arcar com prejuízos por longos períodos, fazem ou ameaçam com a 

verticalização, que é o caso das montadoras e ainda têm o poder de trazer 

fornecedores de seus países de origem. 

 

Para se ter uma idéia do poder de concentração da indústria automobilística no 

maior centro produtor de veículos do mundo, os EUA. Segundo Kerstenetzky (1985, 

p. 26), os chamados três grandes – Ford, General Motors e Chrysler, em 1935, 
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“vendiam 65% dos automóveis licenciados nos EUA. E, no pós-guerra, esses 

licenciamentos se elevaram a 90%”.  

 

A Metal Leve foi favorecida por um tipo de oligopólio artificial criado pelo 

governo quando, através de medidas políticas, criou um mercado protegido. 

Entretanto, a posição de liderança não foi alcançada apenas pela reserva de 

mercado, mas também pela sua competência tecnológica, de produtividade e de 

flexibilidade na elaboração de produtos que exigiam ligas de alta resistência, 

tolerância dimensional e qualidade térmica. 

 

Como os concorrentes locais eram inexpressivos, tanto sob o ponto de vista de 

inovação tecnológica como no de capacidade de produção, num mercado 

relativamente pequeno, a Metal Leve soube aproveitar-se e criar barreiras à entrada 

em termos de escala e produtividade. 

 

No setor de autopeças existia, e existe até hoje , dois tipos de fabricantes. De 

um lado, aqueles que produzem apenas para o mercado de reposição, peças de 

qualidade inferior e não fornecem às montadoras. No outro extremo, estão os que 

produzem para as montadoras e para a clientela que exige qualidade. 

 

A Metal Leve, por sua capacidade tecnológica e por gerar um produto onde a 

qualidade é uma exigência, mesmo no setor de reposição, dominou o mercado por 

longos anos. Porém, no início de 1970, as relações com a Mahle começaram a se 

deteriorar. Pelo novo contrato firmado em 1968, para fornecimento de tecnologia e 

de definições de relações comerciais, a Mahle obrigava a Metal Leve a informar 

novos avanços, ainda que pagasse por isso. Por outro lado, a empresa procurava 

impedir a entrada, no mercado brasileiro, do seu fornecedor de assistência técnica. 

 

Kerstenetzky (1985, p. 137) explica que o contrato firmado em 1968 obrigava a 

Mahle a fazer suas exportações para o Brasil, via Metal Leve. Por outro lado, essa 

deveria fazer todas as exportações para a Alemanha, através da Mahle. Com o 

crescimento das exportações pela empresa brasileira, a empresa alemã sentiu-se 
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ameaçada e reabriu discussão sobre o contrato, começando a pressionar para ter 

uma participação no capital da Metal Leve. 

 

A Metal Leve percebeu que a Mahle queria vir para o Brasil de qualquer 

maneira. Em 1974, a Mahle deu aviso prévio para rescisão do contrato, mas a Metal 

Leve segurou enquanto pode a associação com a empresa alemã. 

 

Conforme Bedê (1990, p. 103), a Metal Leve, em 1985, “passou a destinar 2,7% 

de sua receita bruta anual, em média, para atividades de P&D – pesquisa e 

desenvolvimento , e em 1988, 5% do faturamento bruto”, incluindo-se gastos com a 

implantação de um Centro de Pesquisas Avançadas, próximo a Detroit , nos EUA, 

que teve um custo de 3 milhões de dólares, financiado pelo Fundo Nacional de 

Desenvolvimento e pela FINEP. 

 

Explica Moraes in Kon et.al. (1999, p. 167-168) que, na realidade, nessa época, 

o mercado sinalizava uma grande inquietação e as empresas em todo mundo 

sofriam forte concorrência da indústria japonesa. A economia Ocidental vivia uma 

profunda crise. Um relatório chamado The Crisis of Democracy, elaborado por três 

cientistas políticos, publicado em 1975, propunha que os Estados deveriam se liberar 

de um conjunto de funções e compromissos. Era o começo da implantação da 

política neoliberal, que viria a se intensificar nos anos seguintes em todos os países 

ocidentais. Porém, na América Latina a política neoliberal chega após a publicação, 

em 1989, de um relatório chamado formalmente de “Latin American Adjustment: How 

Much Has Happened”,  informalmente conhecido como “Consenso de Washington”. 

 

 
Em 1978, a Mahle instala uma fábrica nos EUA e compra a empresa brasileira 

Cima Componentes Automotivos S.A., localizada em Santo André – SP, dez anos 

depois de sua grande concorrente na Alemanha, a KS – Karl Schimdt (hoje 

pertencente ao Kolbenschmidt Pierburg Group), ter se instalado no Brasil projetada 

para produzir 1.200.000 pistões anuais. A entrada da KS no Brasil estava ligada à 

garantia de fornecimento de 50% de compras por parte da Volkswagen. Kerstenetzky 

(1985, p. 108) afirma que “isso não ocorreu até a apresentação de sua dissertação 
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de mestrado”, como também no segmento de bronzinas a Federal Mogul, importante 

empresa nos Estados Unidos, não constituiu num concorrente respeitável, tendo 

apenas uma participação reduzida. 

 

A cada momento um novo fornecedor procurava entrar no país. Glyco, uma 

grande produtora de bronzinas, instala-se no país e procura preencher uma lacuna 

do mercado, produzindo bronzinas para motores de grande porte. 

 

A Metal Leve começou a diversificar-se e, em 1981, constituiu com a Cima (já 

subsidiária da Mahle), uma empresa, a Mogi-Guaçu Ltda, para produção de porta-

anéis, cilindros, camisas, eixos de comando de válvulas e balancins. 

(KERSTENETZKY, 1985, p. 143). 

 

Muitas outras firmas chegaram a procurar a Metal Leve para uma associação, 

mas as margens elevadas e as barreiras de mercado lhe eram favoráveis e todo 

capital disponível ou captado estava sendo direcionado para as atividades de 

produção de pistões e bronzinas, além de se tornar uma referência de qualidade 

mundial. Por conseguinte, não lhe interessava muitas associações ou parcerias com 

empresas estrangeiras, também para não promover a entrada destas no mercado 

brasileiro, tornando-as potenciais concorrentes. 

 

Surpreendente é que a Metal Leve tenha feito uma “joint venture” nos Estados 

Unidos com uma concorrente sua no Brasil, feito uma sociedade com a Mahle na 

empresa Mogi-Guaçu Ltda e foi reativa a formação de alianças estratégicas com 

outras empresas, ainda que a intenção de cada parceiro possa ser diferente, uma 

das empresas pode querer se internacionalizar e a outra ser um supridor de 

tecnologia. (LORANGE e ROOS, 1996, p. 37).  A parceria pode solucionar questões 

que impliquem em ameaças em termos competitivos e é inegável que há perda de 

independência, uma vez que o controle passa ser dividido. (ARRUDA e ARRUDA, 

1997, p. 28-29).    
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1.3. A Política Fiscal e o Impacto sobre a Metal Leve 
 

Aproveitando-se da política de redução de alíquotas de importação que, em 

1990, se situava em 60% e foi sendo reduzida paulatinamente para 30%, 20% e 

18%, respectivamente em 1991, 1993 e 1995, abre-se às montadoras a 

possibilidade de importar peças e componentes a alíquotas mais baixas, 

representando uma ameaça aos fabricantes locais. 

 

As montadoras intensificaram as importações de autopeças com o novo 

Regime Automotivo, que foram modificadas para 2,4% e 4,8% em 1996 e para os 

anos de 1997 e 1998, e respectivamente de 7,2% e 9,6% em 1998 e 1999. 

 

Costa (1975, p. 75) argumenta que “A abertura iniciada a partir do final dos 

anos oitentas, ressaltou as deficiências estruturais do setor” e disso se aproveitaram 

os grandes fabricantes mundiais de autopeças para pressionar as empresas 

concorrentes locais. A Mahler, principal concorrente da Metal Leve, a partir de 1993 

passou a ditar os preços dos pistões no mercado nacional, obrigando a Metal Leve a 

acompanhá-la para não perder clientes, apesar de seus custos serem maiores. 

 

O Relatório da Administração apresentado a CVM – Comissão de Valores 

Mobiliários, referente ao exercício de 1994, confirma o que a imprensa divulgava, 

com o seguinte texto: “Contribuiu também para a grande pressão sobre os preços de 

autopeças a política de suprimentos mundial das montadoras (global sourcing), 

aliada à política cambial brasileira, que favoreceu as importações”. No Relatório da 

Administração de 1995, a Metal Leve faz, novamente, menção à concorrência e à 

redução dos preços, “... pressão, somada à política de preços de “global suorcing” 

dessas empresas foi transferida integralmente para indústria de autopeças... A forte 

concorrência neste segmento forçou uma natural redução dos preços. A empresa 

[Metal Leve], consciente da importância desse mercado, vem se mantendo atenta à 

ação da concorrência... As reduções de preços, porém, provocam uma redução 

global da receita de vendas.”  
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Ao aplicar alíquotas de 2,4% às importações de autopeças, o governo protegia 

generosamente as grandes montadoras multinacionais e jogava as empresas 

nacionais de autopeças numa competição desigual no mercado internacional.  

 

O Estudo da Competitividade da Indústria Brasileira, publicado em 1994, 

patrocinado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, tardiamente elaborado, resume 

muito bem a situação das empresas de autopeças. “... as empresas terão que 

depender da sua própria capacidade competitiva, eventualmente participando de 

programas de suprimento global (global sourcing). Também as perspectivas pouco 

favoráveis para as exportações de veículos montados brasileiros são prejudiciais à 

competitividade da indústria de autopeças” (p. 11 – Nota Técnica Setorial do 

Complexo Metal – Mecânico). 

 

Se pensarmos na produção da Metal Leve, com capacidade mensal de 1,5 

milhão de pistões e 12 milhões de bronzinas, diante da Mahler e da KS, empresas 

de presença global, ambas instaladas no Brasil, a produção da Metal Leve era 

considerada minúscula. 

 

A chegada da KS Pistons, em 1968, trazida pela Volkswagen, onde era sua 

fornecedora na Alemanha, projetada para produzir um milhão e duzentos mil pistões 

anuais, conforme já citamos anteriormente, já era um sina l forte de que Metal Leve 

iria sofrer, em um futuro não muito distante, uma dura concorrência. Era apenas uma 

questão de tempo. Se a KS Pistons teve, inicialmente, uma participação modesta no 

mercado, ao longo do tempo, essa empresa foi expandindo suas fronteiras para 

dentro do mercado de seus concorrentes.  

 

O Grupo Kolbenschimitd Pierburg AG é resultante da aquisição, em 1988, pelo 

Grupo Rheinmetal, que já controlava Grupo Pierburg, produtor mundial de bombas 

automotivas, entre outros produtos. A formação desse grupo é o processo de 

reordenamento mundial da indústria de autopeças para obter ganhos anuais de 

produtividade, com economias de escala e seu repasse para os preços, atuação em 

escala mundial, objetivando cada vez mais a entrega de conjuntos montados. O 
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grupo possui no Brasil uma fábrica de bronzinas (KS bronzinas) e de bombas 

automotivas (Pierburg do Brasil), todas em suas instalações em Nova Odessa, no 

Estado de São Paulo 

 

O Grupo Kolbenschimitd Pierburg AG produz peças similares a Mahle para 

motores, diesel e a gasolina, em suas 92 plantas industriais pelo mundo e tem 10 

Centros de Engenharia espalhados por todos os continentes. Também produz 

material bélico, tais como veículos militares sobre rodas e esteiras, mísseis e outros 

equipamentos para fins militares (Rheinmetal AG Anual Report 2006).  

 

É importante observar que a KS, fundada na Alemanha em 1910, foi a primeira 

empresa a produzir um pistão totalmente de alumínio e era uma possível forte 

concorrente da Mahle no mercado brasileiro, com uma participação de 32% no ano 

de 2000 e que tinha como meta ter 37% do mercado brasileiro de pistões no ano de 

2005 (Informações extraída de documentos da KS).  

 

Diante de um quadro que se agravava a cada dia, não restava a Metal Leve 

outra alternativa a não ser triplicar sua produção como forma de reduzir custos, 

transformando-a numa empresa com faturamento de 1 bilhão de reais. Porém, para 

alcançar esse patamar de faturamento eram necessários 110 milhões de dólares de 

investimento, conforme o plano de investimentos que consta do Relatório de 

Administração de 1995, “Em 1995, a Metal Leve iniciou um novo programa de 

investimentos, estimado em US$ 110 milhões, para ser implementado ao longo de 

três anos”. Todavia, a empresa não tinha de onde tirar esse dinheiro, como declarou 

Maurizio Mauro, vice-presidente da BoozAllen&Hamilton, consultoria especializada 

em alta gestão: “A Metal Leve produz commodities... Enfraquecida pela crise, a 

Metal Leve não tinha de onde tirar esse dinheiro” (Revista Exame – 01/ 07/1996). 
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1.4. A Crise da Metal Leve 
 

Em 1993 a Metal Leve já vivia uma crise. Contratara uma consultoria, depois 

de dois anos de prejuízos. A empresa estava perdendo agilidade, o seu carismático 

presidente, intelectual brilhante José Midlin, com 81 anos de idade, que ficara mais 

de quatro décadas na presidência, transfere para seu filho, Sérgio, a direção da 

Metal Leve. 

 

Por recomendação de consultores, a empresa demitiu seis dos treze diretores 

e 400 empregados, entre operários e funcionários administrativos, o que significava 

para o intelectual Midlin uma árdua tarefa – demitir alguém. Em declarações à 

Jornalista Cláudia Vassalo (Revista Exame, 01/07/1996) disse: “Naquele ano, resolvi 

me afastar da direção da empresa. Não me considerava a pessoa ideal para liderar 

esses cortes”. 

 

A reengenharia levada a efeito foi incapaz de modificar a perversa lógica do 

mercado global. Os ganhos obtidos com dispensas e mudanças de unidades foram 

corroídos pela dura competição externa. 

 

A mesma consultoria recomendara uma associação com empresas 

internacionais do setor. Porém, o projeto não foi aceito e o downsizing promovido 

não foi suficiente para a empresa se recuperar. A alta produtividade do passado que, 

ao lado da qualidade tecnológica, sustentara a expansão da Metal Leve e 

possibilitara o seu crescimento, estava declinante. 

 

A Jornalista Cláudia Vassalo escreveu em sua matéria na Revista Exame 

citada anteriormente, que um executivo próximo declarara: “O Sérgio não tinha o 

carisma nem a legitimidade de seu pai para fazer o turnaround que a Metal Leve 

necessitava” diz ainda que a “Metal Leve sofreu uma crise de liderança que só 

piorou a situação”. Como mostra Hamel e Prahalad (1995, p. 66), fazendo um 

paralelo com as ciências biológicas, um novo gerente estranho pode introduzir mais 

variedade genética na população da empresa, através do cruzamento com membros 



 

97 
 

 
 

 
 
 

 
   
  
 

 

 

antigos, do que a dança das cadeiras entre os líderes, que não contribuirão muito  

para uma nova variedade genética. 

 

O novo presidente e os demais executivos esbarravam num Conselho de 

Administração, poderoso e lento, que só decidia por um consenso entre os sócios, 

em longas reuniões, sem que muitas vezes se chegasse a uma conclusão. Essa 

situação só piorou os resultados da Metal Leve.  

 

A Metal Leve sempre foi uma empresa assediada por fabricantes internacionais 

de autopeças e sempre os seus dirigentes consideraram um absurdo a venda do 

controle da companhia. Pensaram em procurar um sócio internacional minoritário, 

como declaraou o ex-presidente Midlin à Jornalista Cláudia Vassalo na reportagem 

de 01/07/96: “Queríamos contar com um sócio internacional minoritário. Com o 

tempo, isso se revelou uma ingenuidade”. 

 

1.4.1. A Não Percepção da Crise 
 

O longo conflito entre as montadoras e fornecedores não é somente histórico, 

decorre também, como mostra Moraes (1995, p. 5): “importância das peças e 

componentes no custo do veículo montado – participação entre 60% a 80% do custo 

– O que leva as montadoras a uma ‘queda de braço’ com seus fornecedores”.  

 

Os conflitos ficaram adormecidos, enquanto o mercado brasileiro era visto 

como periférico pelas montadoras internacionais, fechado e, por questões de política 

macroeconômica, o governo protegia a indústria de autopeças. 

 

Essa situação perpetuou-se até a metade da década de 1980, quando havia 

uma grande inquietação interna no país, em função da estagnação do mercado 

brasileiro, dos veículos em particular, da inflação ascendente e do forte controle 

sobre os preços, o que gerava grande descontentamento em importantes segmentos 

da sociedade civil, reivindicando menos participação do governo na vida econômica.  
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A estagnação econômica do país não atraía a atenção do complexo automotivo 

internacional que formam oligopólios internacionais. Estavam mais concentrados na 

acirrada competição e na reorganização das montadoras nas nações do primeiro 

mundo, com isso não fizeram grandes investimentos em suas sucursais aqui 

instaladas e nem transformações importantes nos produtos ao longo da década de 

1980. Estavam interessados com os ganhos produzidos pela mão-de-obra barata e 

exportação para os países do terceiro mundo. 

 

Se o motor do setor automotivo, as montadoras, não puxou o setor de 

autopeças nacional, as fabricantes internacionais de autopeças, subsidiárias das 

montadoras ou não, aqui instaladas, também trilharam o mesmo caminho. 

  

No exterior não acontecia à mesma coisa, ao contrário, viviam toda a 

tempestade da reestrutura internacional dos anos 80. A Metal Leve parecia ter 

percebido tardiamente que necessitava se internacionalizar e partiu para instalar 

Centro de Pesquisa e fábricas no exterior, projeto que deveria ter sido executado na 

metade da década de 1970 e não final da década de 1980, como aconteceu.  

 

Além disso, a grande oportunidade para fusão ou associação das empresas 

brasileiras ocorreu durante a década de 80, quando deveriam ter juntando esforços 

para criar sinergia, ganhar em economia de escala, reestruturação para diminuir 

custos, buscar outros fabricantes de componentes que se complementavam com os 

seus para produzir conjuntos e sistemas. 

 

A Metal Leve não abriu a empresa à captação de recursos no mercado de 

capitais como fonte de financiamento mais barato, recorrendo sempre a 

financiamentos oficiais, mesmo a taxa de juros inferiores a praticada pelos bancos 

privados, ainda elevada para os padrões mundiais, ao invés de lançar ações 

ordinárias, buscando mais sócios. Colocaram ações preferências que tem obrigação 

de remuneração, principalmente, nos anos 60 e 70, quando ainda existia mercado 

primário de ações, que permitia financiar novos empreendimentos e a expansão de 

parques industriais. 
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A década de 1980 sinalizava que ocorreriam grandes mudanças, afetando todo 

o conjunto da economia e a redefinição do capitalismo industrial brasileiro, como 

ressalta Diniz (1999, p. 97): “observando um forte consenso entre os empresários 

industriais em torno de uma postura neoliberal, com retraimento do estado, 

privatizações e desregulação da economia e redefinição do modelo econômico 

consagrado”. 

 
Na prática, viveram sempre com um cenário favorável para seu crescimento, 

protegidos por um mercado fechado, financiamento subsidiado, via juros irreais ou 

por incentivos fiscais, além de mão-de-obra barata e com uma cultura gerencial 

autocrática. Porém, quando a situação se agrava, cobram do governo soluções e 

proteção. Como destaca Kirschener in Kirschener e Gomes (1999, p. 23), “as 

empresas chegaram aos 90 com uma estrutura administrativa inadequada ao meio 

de um ambiente aberto e competitivo, e os empresários têm grandes dificuldades 

em abrir mão de seus antigos privilégios”.  

 

Os primeiros anos da década de noventa representaram para a indústria de 

autopeças de capital nacional o início de um período difícil, ressaltando as 

deficiências estruturais do setor, quando foi exposta a competição internacional, 

principalmente, a partir de 1992, quando as montadoras iniciam a importação, 

abastecendo-se via fornecedores internacionais. Como salienta Ohmae in 

Montgomery e Porter (1998, p. 218), em um mapa político as fronteiras entre os 

países são claras, mas as fronteiras em um mapa competitivo mostrando os fluxos 

financeiros e industriais desapareceram, foram consumidas pelo veloz fluxo da 

informação. 

 

Costa (1998, p. 76) e Trindade (1995, p. 80) afirmam com base em estudo da 

consultoria Booz Allen & Hamilton, que os preços praticados das autopeças no 

período de 1990 a 1993, dependendo do tipo de peça, reduziram-se entre 8% a 

30%, o que certamente, afetou as margens de lucros da Metal Leve e com a 

recuperação e abertura do mercado brasileiro, as montadoras locais adotaram as 

posições em uso nas suas matrizes e as grandes montadoras que estavam fora do 
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Brasil, ingressaram no mercado brasileiro, com possibilidade do crescimento do 

MERCOSUL. 

 

Santos e Pinhão (2000) mostram no Relatório Complexo Automotivo do 

BNDES (setembro de 2000) que o Banco financiou o setor de autopeças em US$ 10 

bilhões ao longo da década de 90, sendo que US$ 4,3 bilhões no período 97/99. 

Entre os projetos aprovados, explica que: “As novas fabricas, especialmente as de 

empresas recém instaladas, trouxeram fornecedores também novos”. Como se vê, o 

país abriu o mercado e financiou a entrada dos que vinham no bojo dos novos 

fabricantes. 

 

A Metal Leve não tinha capacidade financeira para responder a essa nova 

fase, os lucros obtidos ao longo dos anos foram reinvestidos no principal negócio do 

grupo, porém, nesse novo tempo, era preciso novas parcerias e grandes grupos não 

estavam mais interessados em nenhum tipo de aliança estratégica, parceria ou 

cooperação. A Metal Leve, apesar de grande para o país, era pequena, em recursos 

e produção, se comparada com as autopeças do setor automotivo internacional. 

Além disso, era uma empresa fechada, pertencente a um pequeno grupo, com um 

passado brilhante. Entretanto, não foi capaz de se adaptar aos novos parâmetros de 

gestão, alterados pelo mercado globalizado e pelas novas técnicas operacionais da 

produção enxuta. 

 

O brasileiro de origem alemã, Claus Hoppen, atual presidente da Mahle, 

em declaração publicada pelo suplemento anual Valor 1000, do jornal Valor 

Econômico, em setembro de 2001, disse: “Que a grande dificuldade que a 

Metal Leve tinha era de se integrar ao mundo globalizado” e “Já estamos 

exportando 50% do nosso faturamento e vendemos 28 milhões de dólares para 

Europa e 60 milhões para os EUA no ano passado”. 

 

A Metal Leve produzia “commodities” e a sua sobrevivência dependia de se 

tornar uma empresa fornecedora de componentes internos e ocupar na 
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hierarquização de fornecedores o segundo nível e a médio prazo, fornecedor de 

motores, em parceria ou em aliança estratégica, com outras autopeças. 

 

Bauer (2000, p. 56), ao abordar a complexidade que as empresas viveram 

neste contexto de turbulência e não foram capazes de tirar partido dessa turbulência 

para poder evoluir, diz, de uma maneira cáustica, o seguinte: 

 

O mundo, porém mudou, e continua mudando, e rápido. 
Paradigmas do passado vão sendo assim enterrados pela 
História, mas ninguém avisa isso às pessoas (mesmo porque 
elas tendem a não escutar...), que acabam sendo enterradas 
vivas juntas. É como os mortos-vivos continuam vivos até a 
expedição oficial dos atestados de óbitos, acabamos tendo, no 
presente, uma realidade do futuro vivida por gente que pensa 
como no passado. Como bem disse Max Planck, o pai da física 
quântica, “uma nova verdade científica não triunfa 
convencendo seus oponentes e fazendo com que vejam a luz, 
mas porque seus oponentes finalmente morrem, e uma nova 
geração cresce familiarizada com ela”. 

 

 

1.5. A Situação Econômico-Financeira da Metal Leve 

 

As mudanças de normas contábeis nas apresentações dos balanços, 

provocadas pelos choques econômicos antiinflacionários, com freqüentes mudanças 

da moeda, limitaram uma análise com profundidade desejada dos resultados 

financeiros das empresas, ao longo do período anterior a 1996. 

 

Apesar dessas limitações, é possível fazer uma análise circunscrita a um 

conjunto de dados e se inferir sobre a situação financeira das empresas. Assim se 

procedeu no exame da situação da Metal Leve, analisando os cinco anos que 

antecederam a transferência de seu controle acionário. 

 

Observa-se que o Saldo de Tesouraria no período de 1991 a 1995 se 

apresentou algumas vezes positivo (Tabela 12), o que pode significar que a empresa 

não aproveitou as oportunidades de investimento propiciadas por sua estrutura 
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financeira, conforme Fleuriet et al. (2003, p. 14) “caso em que o Saldo de Tesouraria 

‘engorda’ por falta de uma estratégia dinâmica de investimentos”.  

 

Outras vezes o Saldo de Tesouraria se apresentava negativo e elevado, 

respectivamente, nos anos de 1992 e 1996, o que significa que financiou parte de 

sua Necessidade de Capital de Giro (NCG), através de crédito de curto prazo não 

renováveis, isto é, o Capital de Giro (CDG) foi insuficiente para financiar a 

Necessidade de Capital de Giro e/ou ativo permanente com fundos de curto prazo, o 

que, na visão de Fleuriet et al. (2003, p. 14) aumenta o risco de insolvência. 
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Na Tabela 13 – Capital de Giro (CDG), demonstramos a situação financeira da 

empresa com uma Liquidez muita elevada. E mais uma vez a empresa parecia não 

ter opção de investimento em sua atividade operacional. 
 
 

Tabela 13 - Capital de Giro e Liquidez 
 

 
Ano 

Ativo  
Circulante 

Passivo 
 Circulante 

Capital 
 de Giro 

 
Liquidez 

88 84917 36351 48566 2,33 
89 1319576 550594 768982 1,72 
90 20124595 8911867 11212728 2,26 
91 94838 23362 71471 4,06 
92 970571 506845 463726 1,92 
93 20314 13301 7013 1,53 
94 107047 54811 52236 1,95 
95 133184 72173 61011 1,80 
96 130392 124466 5926 1,04 
97 141254 122187 19067 1,12 

 
Fonte: METAL LEVE / CVM – Comissão de Valores Mobiliário. 
 
 
 
 
 

Por outro lado, o ciclo financeiro da Metal Leve apresentava-se sempre 

positivo, ao longo do período analisado, o que indica que as saídas de caixa 

ocorrem antes da entrada, por conseguinte , há uma necessidade permanente de 

aplicação de fundos, isto é, a empresa tem Necessidade de Capital de Giro (NCG), 

evidenciado na Tabela 14. Dependendo da atividade e da natureza dos negócios da 

empresa, a NCG é um indicador sensível às modificações que ocorrem no ambiente 

econômico em que a empresa opera. A Metal Leve era uma empresa produtora de 

commodities ficando sujeita a grandes oscilações do mercado, o que pode ser 

confirmado se analisarmos a Tabela 15 – Indicadores Econômicos Financeiros, onde 

o prazo médio para pagamentos dos fornecedores é muito inferior ao prazo médio 

de recebimentos de clientes. O que significa dizer que a Metal Leve financiava os 

seus clientes num período muito conturbado da economia. 
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Tabela 15 - Indicadores Econômicos Financeiros 
 

Ano 
Rotação de 

Estoque (dias) 

Prazo Médio de 
Pagamentos de 

Clientes,           
(dias) 

Prazo Médio de 
Pagamentos de 
Fornecedores, 

(dias) 

Ciclo 
Financeiro, 

(dias) 

91 158 26 5 179 
92 184 44 13 215 
93 70 30 0 100 
94 69 31 12 88 
95 72 38 13 21 
96 61 25 8 78 
97 67 34 12 89 

 
       Fonte: METAL LEVE / CVM – Comissão de Valores Mobiliário   

 

Se considerar que o Brasil, a longo tempo, tem as taxas de juros entre as mais 

elevadas do mundo, como aponta Bresser e Nakano (2002, p. 16-19), denota que 

tem elevado custo do capital de giro. Examinando, ainda, os dados da Tabela 15, 

vê-se claramente que a sua rotação de estoques é longa e, numa economia 

inflacionária, isso também afetava a sua NCG, gerando um alto custo financeiro. 

 

Apesar do exposto acima, observa-se que os balanços apresentam aplicações 

financeiras sempre muito elevadas, no que não se conseguiu uma explicação para 

isso e somente depois da sua transferência para Mahle , essas aplicações reduziram 

substancialmente a partir de 1998, conforme dados financeiros do relatório da 

administração. Porém, apesar de haver dificuldades financeiras, a situação da Metal 

Leve, contudo, não era das piores. Porém, a longo prazo a empresa teria de fazer 

grandes aportes de capital, para se sustentar competitivamente  no mercado.  

 

Merece destaque que de 1991 até 1996, quando a empresa foi vendida, 

apresentou prejuízo em todos os anos, exceto um lucro irrisório em 1994. Entretanto, 

o indicador lucro ou prejuízo não é um bom indicador. Ressalta-se que, por ser uma 

empresa de capital aberto, declarar prejuízo por um longo período assustou os 

investidores (Vide tabela 16). Porém, a empresa manteve um nível de investimentos 

de, aproximadamente, 30 milhões de dólares anualmente, considerado alto para os 

padrões brasileiros.  
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Após a aquisição da Metal Leve pelo grupo internacional Mahle, foram 

investidos, segundo a Gazeta Mercantil de 06/04/2001, 150 milhões de dólares ao 

longo de 5 anos, o que dá uma média de 30 milhões de dólares anualmente. 

 

1.6. A Saída da Crise Financeira e/ou também Estratégica 
 

Analisando eventos considerados relevantes nos Relatórios de Administração 

da Metal Leve, no período de 1987 a 1997, constatou-se três aspectos importantes: 

1) primeiro a empresa parte para se internacionalizar tardiamente, isto é, a investida 

no mercado internacional, com instalações de fábricas no exterior, deveria ter se 

iniciado pelo menos dez anos antes, atendendo crescente reivindicação das 

montadoras com fornecimento just in time, o que é percebido no relatório da 

administração de 1991, “ operando no sistema celular com aplicação das técnicas do 

‘just in time’, motivando os trabalhadores, reduzindo os custos operacionais e 

garantindo a qualidade no próprio processo de fabricação”. 

 

 

 

Kerstenetzky (1985, p. 117), aponta em seu trabalho que: 

 
 Desde 1976 várias condições do mercado internacional se alteram, 
e com elas a atuação da Metal Leve . O mercado americano passou 
a ser disputado pela Mahler e pela KS com a instalação de filiais; a 
disputa dos produtores de automóveis japoneses pelo mercado 
americano obrigou às grandes empresas americanas a se 
preocuparem com projetos mais modernos de motores, o que levou a 
um recuo na verticalização da indústria no que se refere aos pistões. 

 

2) O segundo aspecto importante se refere à provável perda de sinergia, 

quando procurou explorar os outros segmentos, como mecânica de precisão, 

automação eletrônica, fabricação de máquinas ferramentas, com perda de enfoque. 

Uma coisa é produzir algumas máquinas ferramentas, para atender suas 

necessidades iniciais dadas a dificuldade de obtê-las, seja por questões cambiais ou 

porque havia interesses estratégicos internacionais em não exportar essas 

máquinas, outra é montar uma empresa para competir nesse mercado. 
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 3) O terceiro foi usar recursos captados internamente no país, a juros 

absolutamente inaceitáveis, como já observou-se anteriormente. Como está 

declarado no relatório da administração de 1998, autorizado pelo Banco Central do 

Brasil, a remessa de US$ 10.2 milhões para aplicação na fábrica de pistões na 

Carolina do Sul. Mesmo captando nos bancos oficiais, os juros no Brasil eram e são 

excessivos, se comparados com as taxas praticadas no mercado internacional.  

 

É sabido que os relatórios da administração apresentados à CVM não 

espelham com profundidade a verdadeira situação das empresas apontando 

honestamente os seus problemas. Examinando os relatórios da Metal Leve num 

longo período, podem-se descobrir fatos interessantes. Em pequeno parágrafo , no 

relatório de 1993, onde os administradores dizem “Historicamente, a Metal Leve tem 

concorrido no mercado internacional com os maiores fabricantes mundiais de pistões 

e bronzinas. Com a abertura do mercado brasileiro, também a concorrência no 

mercado nacional se tornou global”. O que esperavam os Administradores da Metal 

Leve? O mercado brasileiro foi aberto em 1990, à concorrência seria acirrada e isso 

era sabido, já havia muita literatura sobre o que acontecia com a abertura de 

mercado em outros lugares. O fato real é que nos três anos seguintes depois da 

abertura, a Metal Leve apresentou prejuízo (Tabela 16). 

Ano
91
92
93
94
95
96

(*) Vide Anexo 5- Moedas Brasileiras

Lucro ou Prejuízo
Indicadores Econômicos Financeiros - 2

Tabela 16

Fonte: Meal Leve/ CVM

(110.020)
(159.250)

(9.283)
3.985

(19.626)
(53.329)

 

 

Outras duas passagens que merecem destaque no Re latório de Administração 

de 1993 (p. 4), na parte de investimento: “Apesar do desempenho econômico 

insatisfatório, a empresa continuou perseguindo os objetivos acima mencionados e 

investiu com recursos próprios, durante o exercício, US$ 26 milhões. Tais 
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investimentos foram realizados, principalmente, no aumento da capacidade 

produtiva controlada nos Estados Unidos, aumento da flexibilidade do sistema em 

todas as unidades produtivas”.  

 

Destaque-se, ainda, no mesmo Relatório da Administração da Metal Leve de 

1993 (p. 6), na parte de mudanças organizacionais, quando diz: “O conceito de 

unidades estratégicas de negócio foi implantado visando aumento do grau de 

focalização de cada negócio, melhorar a velocidade de resposta de toda estrutura, 

aumentar o compromisso da organização com o resultado de cada negócio e, por 

conseguinte, reduzir custos”. Conforme Oliveira (1991, p. 53) e Leitão (1996, p. 31), 

o conceito de unidades estratégicas foi desenvolvido pela empresa de consultoria 

McKinsey e usado pela primeira vez na General Eletric em 1970. Trata-se de um fato 

surpreendente, a Metal Leve aplicou um conceito gerencial muito divulgado ao longo 

da década de 70, e só foi aplicar, 23 anos depois. 

 

Explica Leitão (1996, p. 31-32) que as chamadas Unidades Estratégicas de 

Negócios – UEN tinham algumas características. De acordo com a concepção 

adotada pela GE, deveria ter um cliente externo; possuir competidores externos; 

controle sobre seu próprio destino e o seu desempenho deveria ser medido em 

termos de lucro e perdas. Diz, ainda, Leitão que à época foram desenvolvidas 

diversas metodologias fundamentadas nas UEN, “cujo objetivo era o de permitir a 

avaliação do posicionamento do negócio em uma matriz que comparava suas forças 

competitivas com a atratividade da área industrial em que o negócio se situava.”, isto 

é, cotejar as potencialidades internas do negócio com as oportunidades e ameaças 

do ambiente externo. Wright et al. (2000, p. 282) mostra que “A principal vantagem 

da estrutura de unidades de negócios é que ela reduz a amplitude de controle da 

sede da organização”.  

 

Concluímos que a empresa não tinha um conceito claro de estratégia, o que 

confirma as observações do item 1.5, a empresa parecia não ter opção de 

investimento em sua atividade operacional. A respeito disso, Geus (1999, p. 10) 
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mostra que “sobreviver e prosperar em um mundo volátil exige, acima de tudo, uma 

gerência sensível ao meio ambiente de sua empresa”. 

 

1.7. A Venda da Metal Leve 
 

A abertura da economia comprometeu a imagem das ''ilhas de eficiência'' da 

indústria brasileira e o resultado foi a venda de inúmeras empresas de autopeças, 

inclusive da Metal Leve. A maioria das empresas-modelo dos anos 1980 não resistiu 

incólume à forte concorrência, juros elevados e a moeda sobrevalorizada.  

 

Na manhã do dia 12 de junho de 1996, a empresa foi incorporada a sua antiga 

sócia minoritária e fornecedora inicial de tecnologia, a Mahle, à Cofap e ao 

Bradesco, que já controlava 15,32 % do capital ordinário da Metal Leve, pela compra 

de participação acionária de membros da família Klabin (Relatório da Administração 

de 1991), por 65 milhões de reais. Na realidade, o negócio da venda foi a saída final 

e poderia ter sido ainda pior. As ações da Metal Leve eram cotadas, em dezembro 

de 1990, por lote de 1.000 ações a US$ 30,75. Na véspera da venda, estavam 

cotadas a US$ 9,40 por lote de 1.000 ações. 

 

A empresa foi vendida praticamente pelo valor patrimonial de suas ações. 

Conforme declara o Sr. Midlin à Jornalista da revista Exame, citada anteriormente: 

“Não foi um bom negócio. Mas seria ainda pior no futuro”. Quer dizer que os valores 

intangíveis como marca, tecnologia e imagem da empresa foram dados de graça aos 

novos controladores. 

 

A Cofap, uma das empresas que assumiu o controle da Metal Leve, tem uma 

história muito parecida com a dessa empresa. Fundada em 1951 pelos irmãos 

Kasinsky, importadores de peças, pelo técnico Maurício Guinberg e alguns outros 

investidores, iniciaram sua produção em 1953, para o mercado de reposições, uma 

vez que ainda não existia o parque industrial de montagem de veículos. (GADELHA 

e LOBÃO, 1982, p. 17-18). 
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A Cofap começa a produzir anéis de pistões que, a exemplo da Metal Leve, 

buscou um nicho de mercado de um produto de grande demanda, principalmente 

naquela época, quando o desgaste dos motores era grande, tendo se aproveitado 

ainda das dificuldades cambiais existentes para importar peças de reposição. 

 

Posteriormente, a Cofap, com a implantação da indústria automobilística, numa 

política de diversificação, inicia a fabricação de amortecedores com a assistência 

técnica da Monroe Auto Equipment Co., que tinha uma participação minoritária de 

10%. Porém, durante longo período, a Monroe tentou aumentar a sua participação 

na Cofap, o que não era do interesse da indústria brasileira.  

 

A Cofap, ao longo dos anos, foi diversificando a sua produção com a 

assistência técnica de empresas internacionais de autopeças, joint-ventures com 

firmas estrangeiras, constituindo novas empresas ou, ainda, comprando outras 

menores para produzir componentes como válvula, camisas do cilindro e kits, eixo 

comando de válvulas, blocos e cabeçotes de motor. (BEDÊ, 1990, p. 67) 

 

A exemplo da Metal Leve, a Cofap montou Centros de Pesquisa e 

Desenvolvimento – P&D, com financiamento da FINEP e, ao final da década de 

1980, buscava parceiros para montar fábricas na Europa e um centro de pesquisa 

na Alemanha. 

 

Ambas as empresas tinham produtos complementares e de alta qualidade 

tecnológica. Porém, as relações dos Srs. José Midlin e Abraham Kasinsky, fundador 

da Cofap, não eram muito amigáveis, segundo a Revista Exame de 01/07/1996 e 

talvez esta tenha sido uma das razões que não levaram a uma parceria ou fusão, 

ainda quando o mercado sinalizava que grandes mudanças iriam ocorrer. O 

suprimento às montadoras de módulos complexos exigia associações, bem antes da 

Cofap comprar a Metal Leve. 

 

A aquisição da Metal Leve pela Mahle só não foi integral por intervenção do 

Bradesco, que levou a Cofap a participar do negócio. O Bradesco também era sócio 
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na Cofap por aquisição de ações dos filhos do fundador, depois de grande conflito 

familiar. Porém, menos de um ano após a aquisição da Metal Leve, aparecia um 

novo conflito familiar envolvendo, desta vez, o Sr. Kasinsky com seus sobrinhos, 

também acionistas. 

 

A solução para pôr fim aos conflitos familiares, que já se arrastavam por anos, 

foi a venda da Cofap, parte para a Magneti Marelli, do grupo Fiat, e outra parte, que 

era a Metal Leve, para a Mahle. Além da venda das ações pelos membros da família 

Kasinsky, o Bradesco vendeu parte de sua participação nas referidas empresas. 

 

A desnacionalização da Metal Leve causou uma comoção em algumas 

destacadas figuras da economia e do meio acadêmico. Entretanto, é importante 

observar que um importante estudo sobre a Competitividade da Indústria Brasileira, 

financiado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, só foi concluído em 1993, 

quando a maior parte das empresas de capital nacional já estava em crise. É 

importante, também, observar que o estudo chegou para o setor de autopeças, pelo 

menos, com dez anos de atraso. O processo de desnacionalização da indústria já 

estava em curso, há muito tempo, conforme aponta o Informe Setorial nº12 do 

BNDES – Complexo Automotivo (setembro de 1997, p. 1), que faz a seguinte 

análise: “Dados do Sindipeças apontam para uma redução da participação de 

empresas de controle de capital nacional, em termos de número de empresas; 

registrou-se em 1996, 75,1%, sendo 4,1% de controle apenas majoritário enquanto 

que em 1993, está distribuição era de 86% de capital nacionais sendo 12,7% de 

capital majoritário”. 

 

Por outro lado, a política governamental para o setor nos últimos anos foi 

pobre, como se pode constatar em um documento da Presidência da República de 

1998, denominado “Nova Política Industrial – Desenvolvimento e Competitividade”, 

(p. 19), do referido documento transcrevemos o seguinte trecho: “Em 1997, o valor 

das operações aprovadas para o setor de autopeças atingiu US$ 127 milhões, com 

aumento de cerca de 368% em relação a 1996”. Se o governo, através do seu 

principal financiador o BNDES, aumentou a aplicação em 1997 em 368% em relação 
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a 1996, significa que no ano de 1996, a aplicação foi de, aproximadamente, US$ 35 

milhões de dólares, ou seja, um valor irrisório para todo setor. 

 

Em seu boletim, conhecido como Relatório de Gestão – IP – Participações, de 

junho de 1999, afirmam os analistas do Investidor Profissional – especialistas em 

fundos de investimento – que: “Um mercado secundário de ações sem mercado 

primário (emissões de ações) é um jogo de soma zero: não cria riqueza para 

ninguém”. Empresários habituados à captação de recursos viam ações preferenciais 

ao controle minoritário, através de ações ordinárias, mandam e desmandam, não 

permitindo que os acionistas descontentes possam demiti-los pelo mau desempenho 

das empresas. Perpetuam-se no poder, em detrimento do crescimento e 

desenvolvimento da empresa e da nação, desfazendo-se da empresa quando se 

defrontam com circunstâncias desfavoráveis, sem ter que dar qualquer satisfação 

aos investidores. 

 

Coutinho et al. (1994, p. 337) mostram que  “A gestão familiar presente em um 

número expressivo de empresas fornecedoras de autopeças tem se tornado um 

obstáculo à modernização das empresas”. Grandes empresas brasileiras de 

estrutura familiar se acostumaram a conviver com a falta de democratização do 

capital e não conseguem transformá-las em organizações multinacionais e 

competitivas. 

 

No final da década de 1990, com a aprovação da nova Lei das Sociedades 

Anônimas (Lei 10303 de 31 de outro de 2001) e o novo Mercado de Capitais, a 

legislação atribuiu maior respeito aos acionistas minoritários e em todo desse 

processo houve a criação e o aperfeiçoamento das funções do CADE – Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica e da CVM – Comissão de Valores Mobiliários, 

anteriormente pouco evidentes. 

 

Outro ponto grave nas empresas brasileiras é a briga de famílias ou de grupos 

controladores no Brasil – o que virou quase uma rotina – e, caso essas empresas 

tenham relevância dentro do cenário nacional, tornam-se alvos fáceis de grandes 
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grupos internacionais. A imprensa noticia, com freqüência, essas lutas que 

enriquecem os escritórios dos grandes advogados. Para citar um exemplo, no dia 

19/10/2001 o Jornal Valor Econômico noticiou que o Laboratório Aché, controlado 

por três grupos familiares entraram em conflito. O laboratório em questão é um dos 

três maiores grupos farmacêuticos do país, com faturamento de R$ 675 milhões e 

com participação de 40% no capital do Laboratório americano Schering-Plought. A 

imprensa chegou a noticiar uma possível transferência para o laboratório americano, 

mas os ânimos se acalmaram dentro do grupo. Até quando?  

 

Michael Porter, em passagem pelo país, numa entrevista ao Jornal Valor 

Econômico do dia 07/11/2001, deu um recado duro aos executivos brasileiros. 

“Parem de colocar a culpa nos problemas de fora e arrumar desculpas para as suas 

próprias deficiências, porque os problemas estão aqui dentro. As empresas 

brasileiras têm a mania de se ocultar atrás das barreiras comerciais e sempre usá-

las como escudo”. Na afirmação, há algumas verdades. 

 

Todavia, a culpa não é só dos empresários, mas também do Poder Público, na 

medida em que não defende a concorrência. Admitindo que empresas controlem 

mais de 50% do mercado, como é o caso hoje da Malher Metal Leve. É sabido que o 

CADE – Conselho Administrativo de Defesa Econômica, órgão que tem a finalidade 

de defender a concorrência de mercado, não possui, ainda, uma estrutura mais ágil 

e algumas avaliações levam longos períodos para serem feitas, o que aumenta a 

incerteza quanto às decisões desse órgão. Como resume Coutinho et al. (1994, p. 

338). Para coibir essas práticas, o governo brasileiro conta com uma lei de defesa da 

concorrência que, em seus aspectos gerais, é considerada adequada [Lei 6404 de 

1976]. Falta, no entanto, maior capacidade de aplicação da lei (enforcement - 

coação). A Lei 6404/76, aperfeiçoada pela Lei 10303/01, parece que ainda continua 

com dificuldade de aplicação, como aponta Novaes (2005, p. 15) que a diferença 

principal não está tanto nos termos da lei de proteção aos minoritários e aos 

credores, mas muito mais na eficácia do judiciário, em aplicar a lei dentro de um 

prazo razoável. Novaes ainda assinala que estudos feitos por López-de Silanes 

(2002), mostram que o Brasil está abaixo da media dos países em desenvolvimento 
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para todos os indicadores e um deles é a “eficiência do judiciário”, com índice 5,75, 

numa escala de 1 (um) a 10 (dez).  Os Estados Unidos e Reino Unido com índice 10 

(dez) e a Alemanha com 9 (nove).  

 

A aquisição da Metal Leve pela Mahle levou o FTC – Federal Trade Comission8 

(Comissão Federal de Comércio) a punir a Mahle, segundo o Jornal a Folha de São 

Paulo de 20/09/96, com uma multa diária de US$ 10 mil porque a empresa não fez 

comunicação prévia do negócio. O FTC determinou que a Mahle e a Metal Leve (que 

tinha unidades nos EUA) atuem separadamente e que as ações adquiridas ficassem 

sob custódia, até uma análise final. 

 

No relatório da administração de 1997, a Mahle Metal Leve informa que em 16 

de junho de 1997 alienou a participação acionária na unidade de pistões articulados 

da Metal Leve Inc., com a T&N Piston Products Group,  encerrando um dos 

processos junto ao FTC, nos EUA. Em abril de 1998 vendeu sua participação 

acionária na ML – KS Bearing Inc. para a KS, que era a parceira no 

empreendimento, retirando dessa forma a antiga Metal Leve do mercado norte-

americano, cumprindo integralmente as exigências do FTC. 

 

1.8. A Mahle Metal Leve S.A – Questões Estratégicas 
  

O grupo Mahle tem uma tradição histórica que lhe deu algumas vantagens 

competitivas e tornando-a a maior produtora mundial de pistões. Primeiro, a tradição 

alemã na área de metalurgia; segundo, foram os irmãos Mahle, que também 

trabalharam no desenvolvimento e aperfeiçoamentos dos pistões de liga leve no 

início do século 20, que propuseram e desenvolveram os primeiros sistemas de 

filtragem de óleo para motores e aperfeiçoaram outros componentes para parte 

interna dos motores. Por outro lado, tem, atualmente, 131 plantas e laboratórios 

distribuídos pelo mundo, exceto África e Oriente Médio, com um faturamento líquido 

de 114 milhões de euros. É o maior fabricante de componentes internos de motores 

                                                 
8 Órgão vinculado ao Ministério da Justiça americano, encarregado de aplicar a lei antitruste e defender a concorrência de mercado, além de 
possuir um corpo técnico próprio, e de grande independência na aplicação da lei. 
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do mundo e possui centros de pesquisas em Stutgart, Tokyo, Detroit, Northampton, 

Novi, Shangai e São Paulo, sendo que os dois últimos centros foram herdados com 

a aquisição da Metal Leve  (Mahle GmbH Anual Report 2006). A tradição, associada 

ao seu poder econômico e sua capacidade gerencial evidenciada em seus balanços 

financeiros, a torna um rival difícil de ser vencido, a menos pela mudança radical da 

tecnologia. No balanço geral anual do Grupo Mahle, referente a 2006, publicado na 

Alemanha, registra um lucro líquido de 192 milhões de Euros em 2006 e 159 milhões 

de Euro em 2005 (Mahle GmbH Anual Report 2006).  

 

 
Figura 8 - Sede da Mahle GmbH - Stuttgard 

                                     Fonte: Mahle GmbH - Stuttgard 

 

Os relatórios da administração, apesar de apresentarem normalmente um 

quadro positivo e de uma expectativa de cenário bom para empresa e não 

apontarem claramente para os acionistas as dificuldades e ameaças aos seus 

negócios, se transforma em uma peça marketing e talvez não pudesse ser de outra 

maneira por questões de mercado de ações e de competição. Entretanto, se 

prestarmos atenção a análise do cenário econômico, ficam manifestadas 

preocupações com os caminhos para o período seguinte. Pode-se, ainda, observar 

um insight sobre questões estratégicas. 

 

Como exemplo de ameaças a sua preocupação com o mercado externo em 

não ficar muito dependente do mercado interno, que no caso brasileiro é muito 

ameaçado por questões conjunturais causadas pela cultura política, segue trecho do 
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Relatório da Administração de 2002 da Mahle Metal Leve (Relatório de 

Administração 2002). 

 

 O clima de incerteza foi provocado pelos seguintes fatores:  
• No ambiente interno - indefinição quanto à política econômica e 
financeira do país; insegurança provocada pelo resultado das 
eleições realizadas no último trimestre do ano; e pelos vencimentos 
dos títulos da divida pública brasileira atrelados à variação cambial. 
• No ambiente internacional - estagnação nos grandes blocos 
econômicos, nos riscos de conflito armado entre os Estados Unidos e 
o Iraque e nas crises econômicas da Argentina e Venezuela. 

 
 

A Argentina e Venezuela são dois países importadores de produtos do setor de 

autopeças e veículos brasileiros, fazem quase parte do mercado interno por serem 

membros ou associados do MERCOSUL. Em 2006 exportou-se para Argentina 275 

mil veículos, autopeças no valor de US$ 1.673 milhões (FOB) e US$ 410 milhões. 

Para Venezuela exportamos 45 mil veículos e US$ 411 milhões (FOB) em 

autopeças. (Anuário anual do Sindipeças - 2006 e da Anfavea 2006). 

 

Há questões estratégicas que aparecem discretamente, numa pequena frase, 

nos Relatórios de Administração da controladora Mahle  GmbH (group) (p. 46). 

 
Commercial vehicle production by manufacturers in South America 
slightly exceeded the previous year's value, with 165 thousand units. 
In particular, this was caused by the increased production in 
Columbia and Venezuela, as well as the large manufacturers’ new 
strategy of using Brazil as a production base for exports to developing 
and emerging markets. (grifo é nosso) 

 

No Relatório da Administração no Brasil de 2005, Mahle Metal Leve informa 

que a Controladora adquiriu a empresa britânica Cosworth Technology Ltd. e a 

subsidiária dela nos Estados Unidos, passando a denominar-se MAHLE Powertrain 

– MPT. No mesmo relatório informa que foram encaminhadas as primeiras fases de 

planejamento objetivando criar um pólo de desenvolvimento na esfera de atuação do 

MPT, dentro do Centro de Tecnologia brasileiro.  
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No relatório de 2006 (p. 14), Mahle Metal Leve informa que: 

 

O Centro de Tecnologia da MAHLE Metal Leve continuou o processo 
de ampliar sua atuação para abranger todos os produtos produzidos 
pelo Grupo MAHLE, e mais do que isso, ser reconhecido no mercado 
como um sistemista, capaz de participar profundamente do 
desenvolvimento de novos motores. Através da MPT Brasil, a 
empresa tornou-se representante e consultora de empresas para uso 
do software GT Power - uma das ferramentas reconhecidas no 
desenvolvimento virtual de motores.  

 
 
No mesmo Relatório (p. 14), informa que: 

 

O projeto do novo Centro Tecnológico em Jundiaí previsto para o 
final do ano de características modernas e de grande apelo 
tecnológico será fundamental em nossa estratégia. (grifo é nosso). 

 
 

No Relatório trimestral de junho de 2007 (p. 9), encaminhado a CVM, para 

atender ao disposto na legislação das companhias abertas, dá conhecimento oficial 

que efetivou em 09 de março de 2007 a aquisição das unidades de Bronzinas da 

empresa Dana Indústria Ltda. localizada na cidade de Gravataí, Estado do Rio 

Grande do Sul, ofertados em leilão público perante a autoridade norte-americana, 

pelo valor de US$ 1,5 milhões (CVM – 09/03/2007 – Fato relevante). Anuncia, 

também, a efetivação, em 20 de março de 2007, da aquisição da empresa 

Establecimientos Metalúrgicos Edival S.A., cidade de Rafaela, Republica da 

Argentina, visando à inserção dos produtos desenvolvidos pela Edival (válvulas para 

motores de combustão).  

 

A aquisição da Dana (Engine Products Group - divisão de motores da Dana 

Corporation) foi uma operação mundial que envolveu a negociação de 39 fábricas 

que produzem peças de motores em dez países, consideradas não essenciais para 

a operação da Dana Corporation’s  (Autodata, 05/12/2006) e (Mahle GmbH Anual 

Report, 2006, p. 37). A Mahle Metal Leve ficou com as duas fábricas da Dana no Rio 

Grande do Sul, no que foi contestada no CADE pela KS Pistões Ltda., sua 

concorrente, alegando que a fusão iria beneficiar a Mahle na fabricação de produtos 

complementares: pistões e anéis de pistões utilizados na fabricação de motores. 
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Acordo assinado com o Cade, a Mahle Metal Leve se comprometeu a manter todos 

os ativos da fábrica da Dana, em Gravataí e não poderá fechar a fábrica. Se 

transferir equipamentos de Gravataí para unidades da Mahle, deverá informar o 

órgão antitruste. O objetivo do acordo foi garantir que, caso o Cade conclua que a 

fusão é prejudicial à concorrência, seja possível vender a fábrica da Dana no futuro 

(Valor Econômico de 22/03/2007). 

 

De fato isso se constitui num problema, conforme dados apresentados a CVM, 

pela Mahle Metal Leve, em seus relatórios anuais informando deter 70% do mercado 

de componentes, nos quais competem com a KS, Federal-Mogul e Magneti Marelli 

(camisas de cilindro).  

 

A Federal Mogul Corporation, também em processo de concordata nos Estados 

Unidos (U.S. Bankruptcy Court for the District of Delaware), teve seu plano de 

reestruturação aprovado na Corte de Falência e poderá ter o mesmo destino da 

Dana Corporation, sendo obrigada e se desfazer de unidade de produção em 

diversos países. A Federal-Mogul possui três fabricas no Brasil (Diadema, Araras e 

Iracema) e três na Argentina. Se CADE permitir a aquisição pela Mahle Metal Leve, 

terá praticamente o controle do MERCOSUL. 

 

O que se observa é que há uma estratégia mundial do Mahle GmbH Group e 

aplicada em todos as suas controladas. Isto está explicitado em vários pontos do 

relatório anual (Mahle GmbH Anual Report, 2006, p. 5), conforme apresentado a 

seguir: 

In the first quarter of 2007, by acquiring the engine parts group of the 
American Company Dana Corporation, Toledo, Ohio, and additional 
production plants for engine valves, we took further steps to bring our 
worldwide market position in the areas of piston rings, bearings, 
valves, and in the free trade business for engine components in line 
with our strategic objectives. (o grifo é nosso). 

 

 No mesmo relatório (p. 40), novamente apresenta uma firme posição em 

adquirir empresas em dificuldades, que se desfazem de divisões, na área de 

negócios da Mahle GmbH, como a aquisição do segmento de módulos de entrada e 

filtração de motores a combustão da Siemens VDO Automotive , em dificuldade 
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financeira. Os outros segmentos de produtos eletrônicos da Simens VDO foi 

adquirido pela empresa alemã Continental AG. 

 

 Novamente a Mahle GmbH, coloca a sua posição estratégica como mostramos 

no texto a seguir (Mahle GmbH Anual Report, 2006, p.  40): 

 

With the expected acquisition of the business segment intake 
modules and air filtration for combustion engines of Siemens VDO 
Automotive, we will expand our technological portfolio and 
significantly strengthen our global presence in this product segment. 
This strategically important step allows us to supplement our 
technology and win new customers, particularly in the American and 
Asian markets. (grifo nosso). 

 

A expansão e concentração no seu ramo de atividade obedecem a um projeto 

estratégico não só da controladora, mas, também, das controladas, como se nota no 

Relatório de Administração de 1998 (p. 4), a Mahle já no controle total da Cofap S.A. 

(componentes de motores) e da Metal Leve S.A.: “....a companhia, sempre voltada 

para a inovação tecnológica, agregou ao seu processo tecnológico os produtos, 

anéis da Cofap e bielas, visando com isso o desenvolvimento de conjuntos e 

sistemas.”. Hoje a Mahle Metal Leve pode em pouco tempo tornar-se um fornecedor 

de primeiro nível, entregando os motores completos na linha de montagem, afinal já 

fabrica todo o coração do motor: pistões, camisas, cilindros, bielas, buchas, anéis de 

pistão, bronzinas e subsistemas, eixos de comando de válvulas, guias e sedes de 

válvulas, balancins, conjuntos balanceiros, tuchos de válvulas, camisas de cilindro, 

pinos de pistão, porta-anéis, sistemas de filtração para motor, filtros de óleo, filtros 

de ar, filtros de combustíveis, filtros de carvão ativado, filtros secadores de ar, filtros 

separadores de óleo e filtros de ar de cabine (ar condicionado) e mais as válvulas 

fabricadas pela sua subsidiária na Argentina. (Relatório anual apresentado a CVM)  
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Figura 9 – Motor Mahle  

                                                       Fonte: Mahle GmbH 
 

Com esse forte movimento de domínio do mercado era de se imaginar que a 

Mahle Metal Leve apresentasse balanços com certo afastamento do equilíbrio, 

porém, os seus balanços se apresentam bem equilibrados. 

 

1.9. A Situação Econômica e Financeira da Mahle Metal Leve S.A. 
 

Observando o seu passivo errático (Tabela 17) desde que assumiu o controle 

da Metal Leve, só não distribuiu dividendos nos dois primeiros anos, 

respectivamente 1997 e 1998 e também no ano de 2003. No período 2005 e 2006, o 

passivo errático se apresenta elevado e negativo, poderia parecer que algo não vai 

bem financeiramente, apresentando uma estrutura financeira inadequada 

(FLEURIET et al., 2003, p. 37), isto é, “indicando que a empresa financiava parte da 

Necessidade de Capital de Giro e/ou ativo permanente com fundos de curto prazo, 

aumentado, portanto, o seu risco de insolvência”. (FLEURIET, et al., 2003, p. 14).  

Porém, em 2005 distribuiu dividendos complementares relativos ao ano de 2004, no 

montante de R$ 116,3 milhões, correspondentes à totalidade dos lucros auferidos no 

exercício de 2004. Em 2006, contratou no mercado financeiro um Swap8 com 

BNDES-Exim9 no valor de US$ 100 milhões, destinado ao financiamento de suas 

exportações as quais foram colocadas em garantia da operação. Na conta de 

                                                 
8 Contrato para trocar o "risco cambial" pelo "risco de juros pós-fixado 
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financiamentos há outras operações menores de financiamento do BNDES-

FINAME1011 e de Capital de Giro. Então, não há o risco de “engorda” da NCG por 

falta de uma estratégica dinâmica de investimento. (FLEURIET, et al., 2003, p. 14). 

O seu passivo errático estava elevado em função dessas duas operações. 

 
 

 
            Figura 10 - Linha de Produção de Pistões – Mahle Metal Leve S. A. 

            Fonte: Mahle GmbH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
9 Financiamento para exportação. 
10 Fundo para financiamento de máquinas e matérias primas importadas 
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O seu ciclo financeiro se apresentou elevado e positivo ao longo do período, 

indicando que as saídas de caixa ocorrem antes da entrada, onde o prazo médio 

para pagamentos dos fornecedores é inferior ao prazo médio de recebimentos de 

clientes, mostrando o financiamento de seus clientes. Por conseguinte , há uma 

necessidade permanente de aplicação de fundos, isto é, a empresa tem 

Necessidade de Capital de Giro (NCG) evidenciado na Tabela 18 – Indicadores 

Econômicos Financeiros. Como o NCG é um indicador sensível às modificações que 

ocorrem no ambiente econômico em que a empresa opera (FLEURIET et al., 2003, 

p. 9), a Mahle Metal Leve fica muito dependente da taxa de câmbio e do 

desempenho do setor automobilístico, da qual é um grande fornecedor, ficando 

sujeita a essas duas as oscilações do mercado.             

      
 Tabela 18 - Indicadores Econômicos Financeiros   

Unidades (*)  
 
 Ano 

Lucro ou 
Prejuízo 

Rotação de 
Estoque (dias) 

Prazo Médio de 
Recebimentos 

de Clientes 
(dias) 

Prazo Médio de 
Pagamentos de 
Fornecedores 

(dias) 

Ciclo 
Financeiro 

(dias) 
 

1991 (11.020) 158  26  5 179   
1992 (159.250) 184  44  13 215   

1993 (9.283) 70  30  0 100   

1994 3.985  69  31  12 88   

1995 (19.626) 72  38  13 97   

1996 (52.329) 61  25  8 78   

1997 3.772  67  34  14  87   

1998 (10.413) 101  71  21  151   

1999 42.886  78  53  25  106   

2000 67.554  66  43  27  82   

2001 90.133  53  38  13  78   

2002 150.099  58  48  18  88   

2003 175.890  24  32  13  43   

2004 180.483  64  31  22  73   

2005 101.480  40  31  19  52   

2006 100.701  50  39  20  69   

     
Fonte: Mahle Metal Leve S.A./Comissão de Valores Mobiliários - 
CVM     

(*) vide anexo 5 - Moedas Brasileiras    
Nota: A Mahle assumiu controle da Metal Leve S.A. no correr de 
1996.    
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Porém, passado os dois primeiros anos após assumir o controle da 

Cofap/Metal Leve, o ciclo financeiro (Tabela 18) vem diminuindo, significa que está 

financiando menos os seus clientes, não se constituindo em problema, porque a 

inflação está sob controle.  

 

O capital de giro se constitui numa fonte de fundos permanente utilizado para 

financiar a prazos mais longos a NCG e a Mahle Metal Leve o tem utilizado 

corretamente, como pode ser visto na Tabela 19. No momento de pico, quando 

precisava de fundos de curto prazo buscou financiamento para atender essa 

necessidade.  

1998 120.632 62.863 57.769 1,92
1999 169.318 102.843 66.475 1,65
2000 194.971 118.450 76.521 1,65
2001 230.102 112.910 117.192 2,04
2002 372.432 145.728 226.704 2,56
2003 414.669 209.865 204.804 1,98
2004 514.646 320.639 194.007 1,61
2005 477.326 440.777 36.549 1,08
2006 543.697 444.443 99.254 1,22

Indice de Liquidez = Significa quanto a empresa possui no ativo circulante para cada $1,00 no passivo 
circulante

Tabela 19 - Capital de Giro e Liquidez

Liquidez

Fonte: Mahle Metal Leve S.A./ CVM - Comissão de Valores Mobilários
(*) Vide anexo 5 - Moedas Brasileiras

Unidade (*)

Ano Ativo circulante Passivo Circulante Capital de Giro

 

 

O principal problema de uma empresa, no longo prazo, é assegurar que a 

evolução do capital de giro seja compatível com a tendência da evolução da 

Necessidade de Capital de Giro. (FLEURIET et. al., 2003, p. 99). 
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Um dos grandes problemas das empresas brasileiras de forma geral é de 

tentar estabelecer previsões no longo prazo, principalmente, para as que crescem de 

modo rápido, operando em ambientes sujeitos a modificações constantes 

(FLEURIET et al., 2003, p. 97) e a vantagem da Mahle Metal Leve está em ser parte 

de um grande conglomerado operando globalmente, facilitando as transações 

comerciais, tecnológicas e de informações de mercado. 

 

Os usos das informações contábeis e econômicos financeiras evidenciam e 

convalidam a eficácia do processo de gestão que visa a sua permanência em um 

mercado cada vez mais competitivo no ambiente empresarial, tendo em vista as 

mudanças que vem acontecendo no cenário econômico mundial. 

 

Os resultados positivos do bom desempenho de vendas apresentados nas 

Tabelas 21 e 22, é conseqüência dos resultados no mercado interno e externo, 

apesar das altas taxas de juros, da carga tributária elevada e da valorização do 

Real, que tem um impacto sob a receita de exportação. Isto obriga a empresa a 

elevar sua produtividade para não perder espaço no mercado internacional, se 

constituindo num problema, uma vez que a produtividade tem um limite ,  

 

 

%
2001
2002 18,60
2003 50,11
2004 29,16
2005 (3,17)
2006 1,90

Tabela 21
Desempenho das Vendas

Vendas
Ano

R$

737,8
1.107,5

Unidade : Milhões

Fonte: Mahle Metal Leve/ CVM

1.430,4
1.385,0
1.411,3

622,1
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1990 54 35 1996 66 33
1991 55 35 1997 73 34
1992 52 35 1998 91 43
1993 51 35 1999 127 52
1994 68 35 2000 142 50
1995 70 35 2001 141 52

2002 130 51
2003 204 57
2004 268 55
2005 275 48
2006 304 47

Ano US$ Ano US$

Tabela 22

Fonte: Mahle Metal Leve S.A.

Metal Leve S.A. Mahla Metal Leve S.A.
Unidade US$: milhões

Desempenho das Exportações

Receita 
Operacional 
Líquida %

Receita 
Operacional 
Líquida %

 

 

 

Segundo informações da Mahle, a empresa tem conseguido compensar a 

redução expressiva nas margens dos produtos, principalmente em decorrência do 

aumento do preço das matérias primas e as perdas na margem com a valorização 

da moeda brasileira, através de outras participações no mercado e no incremento do 

portfólio via aquisição de outras empresas.  
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CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho, tendo em vista ser um estudo exploratório, teve o objetivo 

de analisar e identificar os pressupostos formulados em cada objetivo específico, 

previamente identificado. 

 

Por se tratar de estudo de caso, os resultados deste trabalho não podem ser 

vistos como uma tradução da realidade das demais empresas de autopeças 

brasileiras transferidas para controle das grandes empresas de autopeças, que 

fazem parte do complexo automotivo internacional. No entanto, muitos fatos podem 

ser comuns a outras importantes empresas brasileiras do segmento de autopeças. 

 

O estudo desenvolvido teve como eixo condutor o diagnóstico da relação 

montadora-fornecedor, abordado no capítulo III, vetor das mudanças no setor de 

autopeças, a capacidade financeira em competir num mercado globalizado com 

empresas com grande escala de produção mundial e os problemas de gestão, 

abordado no capítulo IV. 

 

Os relatórios da administração, as demonstrações contábeis e os indicadores 

econômicos financeiros utilizados para medir a eficácia do processo de gestão 

permitiram estabelecer a comparação ou confrontar situação em dois momentos, 

conforme estabelecido no objetivo geral e testar as hipóteses formuladas. 

 

 As premissas formuladas são verdadeiras: 

 

1. A nova controladora a Mahler Metal Leve trouxe uma nova competência 

gerencial que resultou em ganhos de produtividade e melhorou sua competitividade; 

 

2. Os novos paradigmas do modelo de produção enxuta , denominado 

fornecimento modular, o sistema just in time e outros fatores, como o financeiro 
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pressionaram a Metal Leve S.A. a ceder o seu controle acionário para sua 

concorrente. 

 

Portanto, o objetivo geral e os objetivos específicos foram atingidos, 

observando-se que há uma estratégia mundial da Mahle GmbH Group aplicada a 

todas controladas, com um projeto estratégico de longo prazo, além disso, a sua 

tradição, associada ao seu poder econômico e a sua capacidade gerencial, 

evidenciada em seus relatórios de administração e balanços financeiros, a torna um 

rival difícil de ser vencida, a menos pela mudança radical da tecnologia. 

 

A partir da conclusão acima descrita, limitada ao caso investigado no presente 

trabalho é possível apontar implicações que poderiam ser objeto de aprofundamento 

através de novas pesquisas. 

 

É necessário aprofundar quais foram as razões que outras empresas do setor 

de autopeças, grandes para os padrões brasileiros, também tiveram o seu capital 

desnacionalizado rapidamente e não adotaram uma estratégias de relacionamento 

no contexto do MERCOSUL? 

 

Este trabalho procurou contribuir para o entendimento do que vem sendo 

definido para o setor de autopeças brasileiro, em torno do processo de 

internacionalização da economia brasileira, dentro do complexo automotivo mundial.  

 

Entretanto não é um trabalho definitivo, podendo-se considerar não terminado, 

com questões merecem serem aprofundadas, como por exemplo, quais as 

contribuições que outras empresas do setor de autopeças, que ingressaram no país 

depois da abertura, seja pela aquisição de empresas brasileiras ou de novos 

entrantes, trouxeram em ganhos de tecnologia, produtividade, competitividade e o 

efeito dos investimentos no setor de autopeças. 

 

O objetivo proposto inicialmente de realizar um estudo de caso, comparando a 

empresa Metal Leve e a Mahle Metal Leve, foi cumprido, levando a concluir que a 
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indústria Mahle Metal Leve expandiu e produziu um crescimento relevante no setor 

de autopeças do país, com aumento da produção, capaz de atender as 

necessidades atuais, bem como aumentar a exportação. 
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GLOSSÁRIO 

 
AFTERMARKET ou AFTERMARKET PARTS – reposição ou mercado de reposição  

de peças 

BENCHMARKETING – padrão de referência ou modelo a ser atingido 

CKD (COMPLETELY KNOCKED DOWN) – completamente desmontado 

COMMODITIES – insumo, peças ou componentes  

DUAL MODE – das duas formas 

DOWNSIZING – redução de empregados e órgãos 

FOLLOW SOURCING – procura de suprimento ou fornecedor 

FORDISTA/TAYLORISTA – modelo de produção pela integração, padronização e 

divisão do trabalho 

GLOBAL SOURCING – fornecedor global 

IN HOUSE – dentro das fábricas 

JOIN VENTURE – capital de risco 

JUST-IN-TIME – quantidades exatas, no momento certo, na linha de montagem ou 

entrego na linha de montagem. 

KAIZEN – melhoria contínua (do produto) 

KAN – BAN – controle estatístico por meio de cartão 

LEAN PRODUCTION – produção enxuta 

LEAN MANUFACTURING – manufatura sem gordura ou também produção enxuta 

NEWCOMERS – recém chegados 

PLAYERS – atores participantes 

RUF (RAPID URBAN FLEXIBLE) – rápido, urbano e flexível,  

RECALL – retorno para reparo(s) 

SKD (SEMI KNOCKED DOWN) – semi desmontado 

TOP – mais sofiscados 

TURNAROUND – mudança de direção 

U.S. BANKRUPTCY COURT FOR THE DISTRICT OF DELAWARE – Tribunal de 

Falência dos Estados Unidos, Distrito de Delawere.  

VBOS (VEHICLE BRAND OWNERS) – proprietário de uma marca de veículo  

 



 

142 
 

 
 

 
 
 

 
   
  
 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
  



 

143 
 

 
 

 
 
 

 
   
  
 

 

 

ANEXO 1 

 

Fórmulas Financeiras  

 

Ciclo Financeiro = Rotação de Estoque + Prazo Médio de Recebimento de 

clientes – Prazo Médio de Pagamentos de Fornecedores  

                

                                        Ativo Circulante  
Índice de liquidez =  
                                       Passivo Circulante 
 
 
                                              Fornecedores 
Rotação de Estoque =  × 360 
                                            Custo das Vendas 
 
 
                                                                                          Fornecedores 
Prazo Médio de Pagamentos de Fornecedores = × 360 
                                                                                             Compras 
 
 
                                                                           Contas a receber de clientes 
Prazo Médio de Recebimentos de Clientes =     × 360  
                                                                               Receita Bruta de Vendas 
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ANEXO 2  
 
 
 

Moedas Brasileiras 
 
 
Data                    Unidade                       Conversibilidade/Cotação 
 
 
01/11/42     CRUZEIRO - Cr$                 Cr$ 1 = 1000 Reis  
 
13/02/67     CRUZEIRO NOVO -NCr      NCr 1 = Cr$ 1000 
 
15/05/70     CRUZEIRO - Cr$                 Cr$ 1 = NCr 1 
 
28/02/86     CRUZADO - Cz$               Cz$ 1 = NCr 1000 
 
16/01/89     CRUZADO NOVO - NCr          NCz$ 1 = Cz$ 1000 
 
16/03/90     CRUZEIRO - Cr$                   Cr$ 1 = NCz$ 1 
 
01/08/93     CRUZEIRO REAL CR$           CR$ 1,00 = Cr$ 1000 
 
01/11/94     REAL – R$                       R$ = CR$ 2 750,00 
 
 Fonte: Banco Central do Brasil 
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ANEXO 4  
 
       

Produção de Autoveículos de Países do Antigo Bloco Comunista 

      Unidades: milhares 

País Produção 

      2002 2003 2004 2005 2006 

Hungria 142 127 124 152 191 
Polônia 312 323 603 625 715 
Republica Tcheca 449 443 450 605 855 
Eslováquia 226 281 223 218 295 
Eslovênia 127 118 132 177 150 
Ucrânia 54 109 188 215 295 
Uzbequistão 30 46 81 95 110 
Total 1340 1447 1801 2087 2611 

Incremento % 100  108  134  156  195  

Fonte: OICA - Organisation Internationale des Constructeurs d’automobiles 
                      International Organization of Motor Vehicle Manufacturers  
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Anexo 5 
 
 

Os Ciclos do Balanço Patrimonial 

 
                        Fonte: Fleuriet (2003; 8) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


