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Resumo 

Narrativa do ciclo de vida da Metal Leve desde a sua criação no início da década de 1950, 

passando pelo crescimento, sucesso e liderança na indústria brasileira de autopeças, e culminando 

nos problemas relacionados com a concorrência de multinacionais e mudanças na política de 

comércio exterior dos anos 1990 que trouxeram sua desnacionalização. 

O estudo de caso da empresa brasileira emprega uma abordagem marshalliana da firma e seu ciclo 

de vida e tem como pano de fundo a economia brasileira e sua indústria automobilística, bem 

como a indústria automobilística mundial.  

 

Palavras-chave: Alfred Marshall; ciclo de vida da firma; abertura comercial; autopeças; Metal 

Leve S.A. 

 

 

 

 

Abstract 

Narrative of the life history of Metal Leve from its creation in the beginning of the 1950’s to 

growth, success and leadership in the Brazilian auto parts industry, and up until the 1990’s 

problems related to competition from multinationals and changes in the international trade policy 

that brought its denationalization. 

The Business History case follows Alfred Marshall’s evolutionary conception of firms and their 

life cycle and is analyzed against the background of the Brazilian economy and its automobile 

industry, as well as the world automobile industry. 

 

Keywords: Alfred Marshall; trade opening; auto parts; Metal Leve S.A.; life cycle of firms 

 

 

 

 

  

  

                                                           
1 Instituto de Economia da UFRJ. 



XII Congresso Brasileiro de História Econômica & 13ª Conferência Internacional de História de Empresas 
A História da Metal Leve S.A.: do nascimento à desnacionalização 

 

2 

O caso da Metal Leve é emblemático como experiência empresarial em um país 

periférico na época da globalização. Foi durante as décadas de industrialização por 

substituição de importações reconhecida como empresa nacional de excelência, alcançou 

nos anos 80 reconhecimento como fornecedor de empresas estrangeiras através de suas 

exportações, para em poucos anos de enfrentamento de uma situação adversa nos anos 90 

terminar na desnacionalização – propriedade e controle foram transferidos a uma grande 

empresa alemã de autopeças que já havia participado da história da empresa nacional em 

suas primeiras fases.  

A construção da narrativa segue uma concepção evolutiva de história empresarial 

inspirada na obra de Alfred Marshall. A história da empresa é contada com atenção para 

o acúmulo de capacitações e soluções a problemas relacionados às diferentes áreas da 

atividade empresarial, como conhecimento envolvido na produção, qualificação e 

treinamento da mão-de-obra, organização interna da firma, relacionamento com o 

mercado, financiamento da atividade. A concepção evolutiva sublinha que a qualidade 

das soluções está relacionada à configuração de elementos externos e internos à empresa 

que se transformam ao longo do tempo como resultado da ação da firma e de outros 

agentes, afastando noções de ótimo e equilíbrio em favor de uma trajetória orgânica de 

crescimento na qual o próprio crescimento traz novos problemas e a incapacidade de 

seguir introduzindo soluções efetivas pode indicar ossificação e decadência, ou seja, 

entrada na fase de declínio no ciclo de vida da empresa. 

A construção da narrativa identificou cinco fases na vida da empresa e em seu 

relacionamento com o ambiente: a primeira fase é a do nascimento da empresa no 

contexto dos anos do imediato pós-guerra; a segunda é marcada pelo estabelecimento da 

indústria automobilística no país seguida da crise e desaceleração da economia brasileira; 

a terceira fase é caracterizada pela retomada do crescimento e ciclo de expansão e 

reversão que se inicia em 1968 e segue até o final da década de 1970; a quarta corresponde 

aos problemáticos e contraditórios anos 80; a quinta é a derradeira, marcada pelas 

dificuldades do contexto da abertura e globalização, que levaram à transferência da 

propriedade e do controle e à desnacionalização da empresa. Vale aqui o comentário de 

que, se a firma continua existindo após a aquisição e desnacionalização, é justificável 

pensar no fim do ciclo de vida do ponto de vista de uma história de empresas centrada 

nas capacitações empresariais. 

Empresa considerada exemplar que era a Metal Leve, o caso desperta perguntas 

antigas sobre proteção e eficiência. Teria a empresa se acomodado à sombra da proteção? 
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Teria sido a proteção inadequada como política industrial? Seria o funcionamento da 

competição global diferente da doméstica?  

 

 

Nascimento e primeira fase (1950-1956): um contexto histórico bastante particular 

e comentários sobre a tônica geral do caso 

 

Nas primeiras décadas do século XX, flutuações do comércio internacional 

associadas às guerras mundiais e à grande depressão causaram alternância de épocas de 

facilidade e dificuldade de importação, resultando na formação de um conjunto de 

empresas industriais que nasceu de forma precária e pôde eventualmente se converter em 

efetivas unidades de produção industrial. No caso específico dos produtores de autopeças, 

a frota de automóveis em circulação, produzida no exterior, mas eventualmente montada 

no Brasil a partir de 1919, requeria manutenção e reposição de peças desgastadas pelo 

uso e pelas condições precárias das estradas. A produção nacional de pistões podia ocorrer 

em períodos de dificuldade de importação através do uso de moldes de areia para fundição 

e utilizando máquinas da oficina de retificação para usinagem. O resultado era um produto 

de alto custo, qualidade inferior e pequena escala.  

O desenvolvimento da capacidade produtiva a partir desta base frágil dependeu da 

evolução do comércio exterior. A crise de 1929 e depois a segunda guerra mundial foram 

os grandes favorecedores do aparecimento de produtores de autopeças no Brasil. Em 1941 

havia cinco produtores, que passaram a 30 em 1946 e 250 em 1952. A liberalização de 

importações após a segunda guerra mundial representou ameaça a esta produção ainda 

precária, mas que pôde ainda proliferar pelo rápido esgotamento das divisas acumuladas 

durante a guerra. A alternância de períodos de dificuldades de importação com períodos 

em que a importação era fácil permitiu aumentar a frota e também instalar capacidade de 

produção pela importação de equipamentos. 

A Metal Leve teve origem em uma sociedade anterior de nome Motorit, que 

produzia anéis de pistões e havia sido criada em 1941 pelos sócios Samuel Klabin, A. 

Buck e Ludwig Gleich. Com a liberalização da importação após a II Guera Mundial, a 

fábrica de anéis foi transformada em retífica de motores, pela impossibilidade de competir 

com os anéis importados. Para isto, máquinas do esforço de guerra em boas condições 

foram importadas dos EUA e da Suíça. As dificuldades da retífica na obtenção de pistões 

trouxeram a ideia de produzi-los na empresa. Gleich, emigrado da Alemanha antes da 
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guerra, havia sido mestre de retífica em Berlim, e atraiu o interesse de Ernst Mahle, 

produtor alemão de pistões, valendo-se dos antigos laços de clientela. O futuro da 

produção de autopeças na Alemanha ainda era incerto naquela fase do pós-guerra, de 

maneira que Mahle estava considerando produzir pistões em outro país; o Brasil tinha 

seus atrativos na frota, nas reservas de bauxita e na força hidráulica. José Mindlin, 

advogado da Motorit, preparou os documentos da nova sociedade e recorreu ao amigo 

Luiz Camillo de Oliveira Netto, diretor do Banco de Crédito Real de Minas Gerais, que 

não podia fazer o empréstimo, mas indicou a Walther Moreira Salles, então diretor da 

Carteira de Crédito Geral do Banco do Brasil, que concedeu o empréstimo de 

Cr$400.000,00; o empréstimo se refletia em um grau de endividamento de 70% no 

primeiro balanço anual da nova empresa; Luiz Camillo recorreu ainda a contatos para 

desembaraçar os trâmites necessários para facilitar os passos de Mahle. Deste modo, 

Mahle emigrou para o Brasil e fez parte da nova sociedade, entrando com suas 

capacidades técnicas e trazendo máquinas e técnicos da Alemanha, o que permitiu 

estabelecer desde o início um elevado patamar de qualificação técnica. Ficaram como 

sócios Buck, Samuel Klabin, José Mindlin e Luiz Camillo, além de Gleich e Mahle. Este 

último recebeu 10% das ações pelo seu papel no fornecimento do aporte tecnológico. A 

empresa de 50 pessoas entre funcionários e operários se instalou na R. Independência no 

bairro de Cambucí na cidade de São Paulo, em um terreno de 2800 m2 em que 

funcionavam o escritório, a fundição e a usinagem, em uma primeira linha de produção 

composta de máquinas importadas da Alemanha com capacidade de produção de 220.000 

pistões por ano. 

A história da fundação da empresa permite caracterizar a excepcionalidade da 

constituição de uma empresa industrial de alta tecnologia em contexto de país periférico. 

Oportunidades e capacitações estão presentes e, em alguma medida, replicam outras 

experiências de firmas prestadoras de serviço que se convertem em firmas industriais, 

com maior ou menor dificuldade técnica. Também foram decisivos laços pessoais. As 

dificuldades e incertezas de uma firma alemã no pós-guerra e antigos laços de clientela 

entre Gleich e Mahle ajudaram a resolver o problema técnico. O financiamento se 

resolveu com argumentos em uma época de fortes flutuações da balança comercial e 

debates sobre a vocação do país e os benefícios da industrialização, mas também com 

laços pessoais. Laços pessoais e comunitários uniram um grupo de sócios e suas famílias 

por toda a história da empresa em um estilo consensual de gestão em que solidez, cautela, 

competência, mas também confiança mútua estiveram presentes. Tais relações 
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consideradas como extremamente positivas por toda a história da empresa, terminaram 

por despertar avaliações negativas nos últimos períodos de controle nacional da empresa, 

no sentido de cobrar um preço de lentidão em reestruturar o negócio, como veremos mais 

adiante (Vassalo 1996).  

Retomando a narrativa, Ernst Mahle terminou por retornar à Alemanha ainda na 

década de 1950, vendendo sua parte na sociedade. A transferência de tecnologia e o 

relacionamento com o produtor alemão – e depois com sua empresa - prosseguiram na 

forma de contratos de assistência, em uma sequência de três, renovados até 1975. 

Certo estilo conservador de gestão que marca todo o arco da história da empresa 

figura na memória da empresa associado a um episódio dos seus primórdios (Campos e 

Pinto, 2007; Kerstenetzky, 1985). Em março de 1951, após produzir 100.000 pistões, um 

estudo feito por sugestão do Banco do Brasil revelou que uma segunda linha de produção 

permitiria atender a todo o mercado de reposição, dispensando importações, que 

poderiam ser proibidas através dos controles da CEXIM com base no princípio de 

existência de similar nacional. A segunda linha foi encomendada; mas, logo em seguida, 

o temor de que a guerra da Coréia pudesse se transformar em conflito que mais uma vez 

interrompesse suprimentos do exterior levou o governo a suspender os controles de 

importação em abril de 1951, o que levou a Ford a suspender uma encomenda à Metal 

Leve de 150.000 pistões. A CEXIM acolheu pedidos de licença de importação até ser 

convencida da suficiência da produção nacional de pistões, voltando a negar as licenças 

de sua importação em janeiro de 1952; a Metal Leve entrou em grandes dificuldades pelo 

período necessário para que os estoques formados pela importação fossem absorvidos, de 

forma que os dados de faturamento e o balanço de 1952 acusam um período 

extraordinário de dificuldades, no qual a empresa teve que recorrer a diferentes bancos. 

O episódio ficou na história da empresa como uma lição de cautela. Expressão desta 

cautela e que terá consequências futuras é a gestão financeira da empresa, que atuou em 

toda sua história com crescimento financiado por recursos internamente gerados e 

reduzido grau de endividamento.  

Nesta primeira fase da vida da Metal Leve, o mercado de reposição e a proteção 

contra importações, aliada à qualidade técnica e à quase ausência de competição 

refletiram-se na geração interna de recursos financeiros. Estes permitiram reduzir o grau 

de endividamento (dos 70 iniciais a 15% em meados da década) e ao mesmo tempo 

crescer a taxas extraordinárias, quintuplicando sua produção. São os anos de maior 

lucratividade da história da empresa. 
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Industrialização e automóveis nacionais (1956-1968)  

 

A postura industrializante que o país foi assumindo durante a década de 1950 se 

formalizou com o Plano de Metas do Governo Juscelino Kubitschek, de forma que 

podemos identificar o início da segunda fase da vida da empresa a partir da implantação 

da indústria automobilística no Brasil em 1956. O mercado de autopeças passou a se 

expandir pelo fornecimento para a indústria de automóveis no Brasil (OEM), que veio 

somar-se ao mercado de reposição de peças para a frota em circulação (aftermarket).  

Na concepção da política de formação da indústria automobilística brasileira, foi 

explícita a escolha por uma estrutura não verticalizada, recomendando às montadoras a 

subcontratação para a provisão de peças. As diretrizes de política econômica 

estabeleceram metas de nacionalização progressivas e condições favoráveis à importação 

de equipamentos e de peças complementares à produção nacional.2 Como resultado, os 

produtores de peças surgidos de um ambiente tumultuado e precário não só tiveram seu 

espaço garantido, como transformado pelo mercado de montagem e pela presença de 

compradores exigentes e que representavam a perspectiva de um mercado em expansão 

e dotado de maior previsibilidade. A estrutura industrial gerada representou uma 

experiência peculiar de produtores de peças pequenos e flexíveis, dadas as dimensões 

reduzidas do mercado e da produção de automóveis, que impossibilitaram usufruir 

plenamente das economias de escala típicas do setor à época. A produção variada e 

flexível permaneceu uma característica nacional por toda a história do setor. A 

experiência internacional, por contraste, exibia um maior grau de integração vertical. No 

caso extremo dos Estados Unidos, por exemplo, as montadoras historicamente produziam 

seus próprios pistões. 

A previsibilidade esteve ligada ao fato da demanda por veículos passar a estar 

mais afinada com a evolução macroeconômica da economia brasileira – mesmo porque 

se segue um período relativamente sem grandes choques exógenos de comércio exterior, 

e a nova fase de industrialização promoveu uma dinâmica interna de investimento, 

geração de renda e consumo. As transformações incluíram a criação de mecanismos de 

financiamento para bens duráveis de consumo. Assim, um ciclo completo de expansão e 

                                                           
2 Não temos espaço para o detalhamento dessas medidas aqui, mas a literatura sobre a industrialização 

brasileira é abundante e bem conhecida. Ver, por exemplo, Baer (2014). 
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desaceleração pode ser identificado na economia brasileira e na indústria automobilística, 

com expansão em 1956-1962 e recessão em 1963-67, da mesma forma que para a 

empresa, constituindo o que estou identificando como a segunda fase na vida da Metal 

Leve. 

A Metal Leve contava em 1957 com capacidade de produzir 1.200.000 pistões 

anualmente, o que representava três quartos da capacidade nacional. Dos competidores, 

apenas a CIMA vendia também a fabricantes, mas sua capacidade era de apenas 140.000 

pistões anuais. Os demais produtores tinham capacidade individual não superior a 40.000 

unidades e só forneciam a distribuidores ou varejistas, quando não produziam para uso 

próprio, como retíficas.3 

No âmbito da implantação da indústria automobilística, a Metal Leve apresentou 

vários projetos de ampliação ao GEIA: instalação de uma quarta linha de produção com 

capacidade para 500.000 pistões anuais (agosto de 1956), que não só ampliava a 

capacidade em 42%, como também permitiria interromper o uso das linhas antigas para 

que fossem reformadas; linhas específicas para produção de pistões de grandes dimensões 

que vinham sendo produzidos nas linhas existentes, causando grande desgaste e perda de 

qualidade devido ao elevado teor de silício de suas ligas, com capacidade para 120.000 

pistões anuais para tratores e caminhões, 1.200 pistões para motores de navios e 

locomotivas e 25.000 pistões para motores diesel da General Motors, além de uma linha 

adicional de pistões leves com capacidade para 500.000 pistões; um terceiro projeto 

(setembro de 1958) para instalação de fornos de indução para complementar os já em uso, 

com o objetivo de preparar as ligas na fábrica e evitar os problemas de sua obtenção nos 

mercados interno e externo, para ampliação da capacidade de produção de pinos e de 

prensas para forjaria. O equipamento para todos estes projetos foi importado à Mahle, 

com financiamento em cinco anos e juros a 6 % ao ano. Um cálculo aproximado indica 

que o valor dos três projetos de expansão dobrou o valor das máquinas e instalações 

existentes ao final de 1955. 

Os equipamentos acima permitiam produzir pistões de aviação para motores Pratt 

e Whitney, que a Metal Leve desenvolveu a partir de desenhos não oficiais. Em 1965 foi 

firmado um contrato de assistência técnica com a United Aircraft Co. para acesso à 

tecnologia e suas alterações e, em seguida, a Metal Leve obteve homologação dos pistões 

                                                           
3 Informação constante de projeto de investimento aprovado pela CIMA junto ao GEIA (resolução no. 40), 

que ampliaria sua capacidade em 150%. A propósito e para contraste, a CIMA não conseguiu financiamento 

e entrou em 1960 com outro projeto sete vezes menor em valor. 
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de aviação junto à Federal Aviation Agency, sendo a primeira empresa não americana a 

consegui-lo. Com isto a empresa, que já vendia os pistões para a FAB, passou a exportar 

para os EUA, para o mercado de reposição e para as fábricas Lyicoming e Continental 

Motors (mais tarde Teledyne Continental Motors), produtores de aviões executivos. As 

exigências feitas pela FAA no processo de homologação tiveram o efeito de elevar os 

padrões de produção de pistões não só de aviação como de todas as linhas de produção. 

Houve ainda no período a diversificação de produção: a ML passou a produzir 

também bronzinas, outra autopeça integrante dos motores de veículos. Já em 1953 havia 

a Ford sugerido que a Metal Leve passasse a produzi-las, indicando a Clevite, subsidiária 

da Cleveland Graphite Bronze co. e seu fornecedor nos EUA, para obtenção da tecnologia 

necessária; mas as dificuldades do interregno de política recessiva de 1954-56 adiaram o 

plano para este último ano. 

O equipamento foi importado à Clevite, com quem foi também firmado um 

contrato de transferência de tecnologia; a importação do equipamento foi aprovada pela 

SUMOC em 1956, e em 1957 a Bimetal obteve os benefícios do GEIA. O financiamento 

foi do Eximbank, no valor de US$1.250.000, com taxa de juros de 5,5 ao ano e prazo de 

7 anos. 

Um aspecto da diversificação se revelou um erro que acabou resultando em 

capacitação: a escolha do tipo de bronzinas a produzir recaiu sobre as do tipo Babbit, de 

chumbo-antimônio (ou de liga branca), em um momento em que a indústria de 

automóveis estava passando a usar ligas de cobre-chumbo (ligas vermelhas). No primeiro 

ano foram produzidas 2.657 mil bronzinas, quantidade superior à capacidade de 2.400 

mil de um turno; mas destas, 1.857 mil foram destinadas ao mercado de reposição e, nos 

dois anos seguintes, não houve venda às montadoras, que requisitavam bronzinas de 

cobre-chumbo (vermelhas); com efeito, apenas 17% das bronzinas utilizadas na 

montagem em 1958 eram do tipo Babbit.4 

A Metal Leve começou então a fabricar bronzinas através de um processo não 

contínuo denominado PAP, cuja patente foi adquirida pela empresa brasileira em 

conjunto com a Clevite a uma empresa alemã. Mas o processo de fundição adotado 

possuía fortes limitações em relação à escala de produção. Por outro lado, a instalação de 

uma linha contínua de produção de bronzinas de cobre-chumbo representaria um 

investimento de US$ 1,5 milhões, a esta altura elevado demais para a empresa, além da 

                                                           
4 Informação do projeto da concorrente Sinterosa submetido ao GEIA aprovado em 1959. 
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escala de produção ser excessiva. A solução foi adotar outro processo de produção 

recente, de bronzinas sinterizadas. As vantagens deste processo eram maior flexibilidade 

em relação à escala, menor investimento inicial e obtenção das mesmas bronzinas de 

cobre-chumbo, apenas com resistência em tese inferior à de fundição. A solução tomou a 

forma de mais um projeto aprovado pelo GEIA, com financiamento de US$ 469.000 pelo 

Eximbank. A capacidade da linha sinterizada era de 1.440 mil bronzinas e 2.400 mil 

buchas anuais. 

Diferentemente do que ocorreu nos EUA, o produto sinterizado se tornou o 

material básico de bronzinas e buchas da Metal Leve, contando com o aprimoramento do 

processo produtivo dentro da empresa, tendo originado patente e resultado em produto de 

boa qualidade. Apenas na década de 80 a Metal Leve instalaria uma linha contínua de 

produção de bronzinas vermelhas, após ampliar a capacidade com mais duas linhas de 

sinterizadas. 

Outros dois produtores apresentaram projetos ao GEIA para produção de 

bronzinas. O primeiro era a retífica São Paulo, de propriedade do piloto de automóveis 

Chico Landi, que atendia a motores fora de série, não representando assim um 

concorrente. Já a empresa Sinterosa poderia com a ampliação proposta no projeto chegar 

à capacidade de 2.400 mil peças por ano entre buchas e bronzinas. Associava-se então à 

empresa americana Johnson Bronze, uma das três grandes produtoras americanas (ao lado 

da Clevite e Federal Mogul), que entrava como co-proprietária de metade do capital em 

ampliação, de forma que a Sinterosa obtinha acesso a tecnologia estrangeira e poderia se 

constituir em um concorrente de expressão. 

Outro aspecto de capacitação da Metal Leve foi a produção interna de 

equipamentos de produção. Já em 1960 houve a produção de máquinas para substituição 

ou aperfeiçoamentos. Em 1966 instalou-se no interior da empresa uma fábrica de 

máquinas, inicialmente com projetos importados, para produzir chanfradeiras, 

brochadeiras automáticas e tornos copiadores. Este desenvolvimento, embora represente 

um claro progresso no domínio da tecnologia, não é estranho ao ramo: as máquinas-

ferramenta que fazem parte da linha de usinagem de pistões são também produzidas por 

montagem de peças que, por sua vez, são produto de operações semelhantes à produção 

às peças (como os pistões) que produzem. Assim, o movimento é compreensível como 

análogo a uma diversificação no âmbito de uma mesma base técnica. Com o tempo foram 

elaborados na empresa projetos próprios para produção de tornos, serras e frezas semi-

automáticas. Atesta a qualidade da produção o fato de ter a Metal Leve exportado para a 
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Clevite seis chanfradeiras a preços de mercado americano. Ao final da década de 60, a 

produção havia alcançado 200 máquinas novas, além da reforma ou modernização de 

aproximadamente 80 unidades. 

O mercado de pistões OEM se expandiu até 1962. Após este ano, a recessão da 

economia brasileira afetou a indústria automobilística. Como fornecedor de quase todas 

as compras das montadoras, as vendas da Metal Leve acompanharam o movimento geral 

da indústria automobilística, subindo até 180.000 pistões mensais no pico, caindo a 

60.000 em momentos mais severos da crise. Por ocasião de uma pequena retomada do 

crescimento da indústria em 1965 ligada a uma redução de imposto de consumo, que 

elevou as encomendas bruscamente a 230.00 pistões, porque as montadoras também 

resolveram refazer seus estoques; as vendas voltaram a cair em 1967.5 Já a produção de 

bronzinas, porque fazendo parte de um novo mercado, pôde se expandir até 1965, só então 

passando a apresentar flutuação.  

Já no mercado de reposição, as vendas se mantiveram estagnadas em pistões, o 

que se explica pela melhoria das vias de rodagem, pela renovação da frota e pela 

qualidade dos produtos, que ampliaram o intervalo de retificação de motores. No caso de 

reposição de bronzinas houve crescimento contínuo até 1966, por substituição de 

importações e ocupação do mercado existente, coisa que a Metal Leve já tinha feito para 

pistões na fase anterior. 

Os esforços de exportação se iniciaram em 1962, em direção a países da América 

Latina, que importavam refugo da produção dos países centrais. Mas problemas de 

disponibilidade cambial fizeram com que a exportação só se tornasse significativa na fase 

seguinte. Nesta fase, o movimento bem sucedido na direção do mercado externo teve 

lugar no mercado americano de pistões de aviação da maneira já mencionada 

anteriormente. Esse movimento se alargou mais adiante para peças de outros meios de 

transporte, de forma que o mercado americano se constituiu no principal mercado de 

exportação da empresa. 

Quanto à área financeira, encontramos neste período da vida da empresa margens 

de lucro mais baixas do que na fase anterior, o que se explica por serem mais consonantes 

com um mercado regularmente abastecido em que estão presentes as montadoras com seu 

elevado poder de barganha. O grau de endividamento, que havia sido reduzido a níveis 

extremamente reduzidos, em torno de 15% ao final da fase anterior, cresceu com o esforço 

                                                           
5 Este episódio se explica pelo padrão de relacionamento das montadoras com seus fornecedores, discutido 

em Grote (1951).  
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de aumento de capacidade de produção correspondente aos projetos no âmbito do GEIA 

para 49% em 1962, depois descendo a níveis que flutuaram em torno de 35% nesta fase. 

Não são níveis elevados, principalmente se levarmos em conta o grande esforço de 

ampliação, de melhoria da qualidade e diversificação. A partir de 1962 os investimentos 

e o grau de endividamento se reduzem, com flutuações, mesmo com margens de lucro 

mais reduzidas do que as da fase anterior. 

Quanto à tecnologia, podemos afirmar que a empresa estabeleceu relações com 

empresas estrangeiras que lhe proporcionaram acesso a tecnologia com independência, 

para o que contou o esforço de absorção de tecnologia e desenvolvimento de capacidades. 

Outras empresas produtoras de pistões e bronzinas não foram capazes da mesma 

evolução. 

 

 

Retomada e amadurecimento: diversificação, autonomia tecnológica e exportação 

(1968-1980) 

 

A terceira fase da vida da empresa mais uma vez acompanha o movimento da 

economia brasileira; se inicia com a retomada do crescimento a partir de 1968. A indústria 

automobilística foi uma das que lideraram a nova fase de crescimento nacional, tendo 

sido precedida por estímulos de investimento público e na construção civil. Crescimento 

e concentração de renda, transformação de padrões de consumo, financiamento ao 

consumo e incorporação de famílias ao mercado fizeram parte do movimento. Incentivos 

à exportação e à entrada de capitais, e folga de liquidez externa pelo acesso a empréstimos 

estrangeiros auxiliaram a expansão até 1974, quando o crescimento se desacelerou. A 

indústria automobilística, que crescera em média a 26% entre 1967 e 1974, passaria a 

crescer a 6% entre 1974 e 1978. Dentre os aspectos limitantes estiveram a aceleração da 

inflação, restrição externa, esgotamento do estímulo representado pelos novos padrões de 

consumo com concentração de renda e aumento no preço internacional do petróleo com 

suas consequências globais e seu efeito sobre o preço da gasolina. 

A década de 1970 ainda teve entre os fatores de expansão da indústria 

automobilística a exportação, que cresceu estimulada por estímulos fiscais. e se expandiu 

como parcela da produção – 2,5% em 1973, 7% em 1974 e 8,7% em 1978 (Guimarães e 

Gadelha, 1980).  

Refletindo o movimento mais geral da economia brasileira e da indústria 
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automobilística, a Metal Leve cresceu em faturamento a taxas de 20% ao ano em pistões 

e 24% em bronzinas entre 1968 e 1974, desacelerando para 13% ao ano em pistões e 4% 

ao ano em bronzinas, até 1978. As participações da empresa na produção nacional se 

mantiveram elevadas: dados compilados pela empresa para os anos 1974-75, em número 

de peças, indicam participação mais elevada no mercado – em torno a 83% para pistões 

e em torno a 96% para bronzinas.  

Esta etapa da vida da empresa e da indústria de automóveis é marcada pela entrada 

de produtores estrangeiros de autopeças. A Volkswagen atraiu em 1968 a KS, a outra 

grande produtora alemã de pistões ao lado da Mahle, oferecendo-lhe a garantia de metade 

de suas compras. No mercado de bronzinas, a Johnson Bronze foi comprada pela Federal 

Mogul na matriz, e começou a utilizar a nova marca em seus produtos no Brasil a partir 

de 1971. A perda imposta à Metal Leve por estes movimentos não foi expressiva neste 

período. Há evidências indiretas6 de que Ford, Fiat, Mercedes Benz e Scania tiveram na 

Metal Leve seu único fornecedor neste período.  

No caso de bronzinas, os entrantes tiveram importância ainda menor, não sendo 

significativo o seu fornecimento às montadoras: a Johnson Bronze/Federal Mogul, que 

seria um concorrente de porte, terminou por não dar à subsidiária do Brasil os aportes 

necessários para uma presença à altura da matriz. Estes resultados podem ser 

consequência da Metal Leve ter reagido à entrada dos concorrentes fazendo acordos de 

longo prazo com as montadoras, com oferta de condições vantajosas. A desaceleração do 

crescimento de 1974 pode ter reforçado as barreiras à entrada, posto que a escala mínima 

para produção de pistões leves à época era de 500.000 pistões anuais.7 Mais tarde, em 

1977, um dos maiores produtores mundiais de bronzinas, a Glyco, apresentou projeto ao 

CDI e inaugurou uma fábrica de pequena capacidade em 1978. 

A penetração de concorrentes foi mais rápida no mercado de reposição do que no 

de montagem. A KS adotou a estratégia de montar kits de peças e oferecer prazo de 180 

dias para pagamento para competir com os produtos da ML que deveriam ser pagos em 

60 dias. A Metal Leve respondeu montando seus kits com produtos próprios e da Cofap, 

sem aumentar os prazos de pagamento. Ao fim e ao cabo, a entrada da KS causou mais 

perdas de mercado à Cima e a outros produtores de menor porte.8  

                                                           
6 Baseadas em exercício de comparação entre a produção de automóveis compara às vendas da ML por 

montadora (Kerstenetzky 1985). 
7 Considerações baseadas em entrevistas na Metal Leve realizadas na década de 80. 
8 Informação obtida em entrevistas. 
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Para defender sua participação no mercado de reposição, a empresa desenvolveu 

estratégias para lidar com a diversidade de tamanho dos compradores e com a 

pulverização do mercado. A estratégia da empresa foi seletiva e diversificada: 

representantes nas regiões foram substituídos por escritórios regionais; clientes de grande 

porte receberam visitas frequentes para solução de problemas; a empresa usou seu porte 

para exigir exclusividade de distribuidores; a dispersão e pequena importância individual 

de pequenos vendedores ou oficinas de reparação foi solucionada com o envio de folhetos 

técnicos e promoção de cursos técnicos locais e de visitas à fábrica, a fim de estabelecer 

um contato mínimo e conscientizar os mecânicos da importância da qualidade das peças, 

que seria demonstrada nos produtos da empresa. O primeiro desses cursos foi ministrado 

já em 1964, e com o tempo passou da duração de 2h para 12 h. 

Aspecto significativo desta fase foi o desenvolvimento das exportações que, 

iniciadas no período anterior, tomaram vulto nesta década: passaram de 0,5% do 

faturamento em 1968 a 21% em 1978 no caso de pistões e, no caso de bronzinas, de 0,01 

a 7,4 %, tendo o crescimento sido contínuo, ano a ano. Como adiantado anteriormente, o 

principal mercado de exportação foi representado pelos Estados Unidos, absorvendo entre 

60 e 80% das exportações, dependendo do ano, do produto e se em peças ou valor. 

Um importante fator da receptividade do mercado americano às exportações da 

Metal Leve se está no extraordinário grau de verticalização da produção de autopeças, 

parcialmente explicável pela escala de cada montadora e (no caso de pistões e outros 

componentes do motor) pela escassa preocupação com o consumo de combustível que 

imperou até a crise do petróleo e a entrada de automóveis japoneses neste país. A disputa 

com automóveis japoneses obrigou os produtores americanos a se preocupar com projetos 

mais modernos para os motores, levando a um recuo na verticalização da indústria no que 

se refere aos pistões. Após 1976 o mercado americano passou a ser disputado pela Mahle 

e pela KS com instalação de filiais. Já o mercado europeu encerrava mais dificuldades 

para a Metal Leve, por ter frota mais reduzida e mais produtores de autopeças, com a 

produção não tão verticalizada pelas montadoras. Adicionalmente, a Metal Leve não 

procurou mercados atendidos pela Mahle por força de compromisso contratual, enquanto 

esteve sob sua assistência técnica, ou seja, até 1978; após o que a Metal Leve passou a 

procurar o mercado europeu com liberdade, desenvolvendo amostras e realizando cotação 

de produtos para montadoras. 

No que se refere à esfera da tecnologia, neste período se encerrou o 

relacionamento com a Mahle. Este relacionamento veio transformando-se ao longo do 
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tempo em função da capacitação progressivamente desenvolvida pela Metal Leve, de 

maneira que se refletiu nos termos diferentes dos três contratos de transferência de 

tecnologia firmados com a empresa alemã. Os mercados externos representaram o 

principal motivador das questões que emergiram entre as duas empresas nesta fase: a 

Mahle, já avançada em seu processo de internacionalização, percebeu que a Metal Leve 

estava se tornando em um sério competidor. 

O primeiro contrato, firmado com o próprio Ernst Mahle, havia vigorado até 1968 

e dado à Metal Leve acesso aos processos e patentes de fabricação de pistões, seus 

desenvolvimentos e ao uso da marca Mahle no Brasil, incluindo estágio de funcionários 

brasileiros na fábrica alemã. Desta forma, a ML absorveu a tecnologia do processo de 

produção e ficou a par dos seus desenvolvimentos. Em troca a ML dava à Mahle 

preferência na participação em futuros empreendimentos que fosse realizar no país e a 

remunerava em 2% do faturamento de pistões. 

Em 1968 foi firmado novo contrato, desta vez com a Mahle GmbH, porque a 

empresa alemã foi reestruturada, passando de empresa gerida por proprietários a uma 

estrutura mais complexa de propriedade por uma fundação e uma empresa gestora 

(Lippert et al. 2014). Neste acordo, a Metal Leve se obrigava a informar resultados 

obtidos no aperfeiçoamento das técnicas de produção, embora mediante remuneração a 

ser ajustada entre as empresas; a Mahle se comprometia a não se associar ou fornecer 

assistência técnica a outra firma no Brasil ou ainda instalar-se até dois anos após o término 

do contrato, salvo se tivesse partido da Metal Leve a intenção de não renová-lo. A 

remuneração passou a ser 0,8% do faturamento após os impostos indiretos.  

Um núcleo de pesquisa e desenvolvimento se implantou em 1970 para centralizar 

atividades não diretamente ligadas à produção, desenvolver ideias encaminhadas pelas 

gerências, e fazer estudos de racionalização de problemas técnicos e de redução de custos; 

passados os primeiros anos em que o núcleo desenvolveu principalmente estudos de 

racionalização de processos e operações, trabalhos experimentais passaram a ganhar 

importância a partir de 1973. 

As exportações da Metal Leve passaram a causar problemas de entendimento com 

a Mahle a partir de 1971. O contrato com a Mahle só mencionava exportações das duas 

empresas entre seus dois países, que deveria se dar exclusivamente através da empresa 

parceira. A Mahle receou um avanço da ML sobre seu mercado internacional, e então 

começou a pressionar para participar do capital da ML e do mercado brasileiro, e mesmo 

da administração da divisão de pistões como compensação da ameaça representada pela 
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Metal Leve. Além disso, a Mahle se queixava de que a taxa de licenciamento era pequena 

frente aos custos de P&D. A Metal Leve deu o aviso prévio de seis meses de não 

renovação do contrato em 1974, e as discussões para acerto das diferenças deram origem 

a um terceiro contrato, agora de “cooperação tecnológica”, com a empresa brasileira 

participando de trabalhos de P&D correspondentes a programas ajustados entre as duas 

empresas e arcando com parte dos custos. 

As discussões para mais uma renovação do contrato de assistência foram 

infrutíferas, e assim expirou em 1977 o último contrato entre a Mahle e a Metal Leve. Em 

maio de 1978 a Mahle comprou a Cima, entrando por esta via no mercado brasileiro. 

Instalou-se neste ano também nos EUA com capacidade para produzir 1.200.000 pistões 

anuais. Por sua vez, a Metal Leve reestruturou sua atividade de P&D, instituindo uma 

gerência técnica que reuniu controle de qualidade e pesquisa e desenvolvimento. A 

atividade de P&D passou a contar com poder de decisão e mobilização de recursos como 

as demais gerências da empresa. A principal modificação foi a constituição do centro de 

tecnologia em prédio próprio em 1978, sendo nele instalados laboratórios químicos, 

metalúrgicos, eletrônicos e fotoelásticos e 57 funcionários, sendo 19 com diplomas de 

doutorado, mestrado ou graduação em engenharia. O centro contou com financiamento 

da FINEP. 

Quanto às bronzinas, o acesso da Metal Leve a tecnologia avançada se deu 

também através de contratos de assistência técnica, com evolução de absorção de 

tecnologia no interior da empresa. O relacionamento evoluiu para contratos de exploração 

de patentes com pagamento sobre o faturamento com pagamentos decrescentes. Aqui a 

peculiaridade foi a transformação ocorrida com a empresa licenciadora Clevite que, 

adquirida pela Gould inc., empresa cujo produto principal eram baterias, começou a ser 

ultrapassada por produtores europeus. Apenas nos anos 80 a Clevite foi vendida pela 

Gould, voltando assim a perseguir a ponta tecnológica na área de bronzinas. 

No meio tempo, outra empresas produtoras de bronzinas de projeção internacional 

se interessaram em associar-se à Metal Leve que, no entanto, avaliou que tal passo poderia 

acabar trazendo a Gould ao Brasil. Margens elevadas e barreiras à entrada consideradas 

precárias indicavam prudência. O relacionamento com a Gould não tinha custos elevados, 

se desdobrava em vantagens no relacionamento com a Ford e, além de tudo, a empresa 

brasileira avaliou que podia acompanhar o desenvolvimento da tecnologia com seus 

próprios desenvolvimentos. De fato, a empresa acumulou patentes na produção de 

bronzinas, e instalou toda a variedade de linhas de que precisou na área de bronzinas, de 
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maneira que a Metal Leve se fez menos preocupada com fontes estrangeiras para alcançar 

tecnologia de ponta. No entanto, os esforços tecnológicos principais foram alocados à 

pesquisa de pistões, e a empresa acabou ficando defasada no que se refere à tecnologia 

de bronzinas. 

Nesta fase avançou o movimento de diversificação da Metal Leve. Por volta de 

1972 a empresa tinha boa situação financeira, eram boas as perspectivas da economia 

brasileira; havia aberto o capital com sucesso, e havia facilidade de acesso a fontes de 

financiamento. Havia defensores na empresa tanto para a diversificação (para reduzir 

riscos associados a um setor propenso a entrada de empresas estrangeiras) como para a 

concentração do investimento nas áreas tradicionais (não precisar buscar novos 

conhecimentos). Havia mesmo defensores de atividades especulativas com estoques de 

matérias primas. A ideia de concentrar recursos naquilo que “sabemos fazer” pareceu ter 

prevalecido: se excluirmos um empreendimento de produção de sucos no nordeste, a 

Maraú, ligada a incentivos fiscais e perspectivas de exportação, as diversificações se 

mantiveram relacionadas de alguma forma às áreas tradicionais de conhecimentos da 

firma, refletindo a proposição de Penrose (1959) de diversificação na mesma base técnica 

ou mesma área de comercialização. Adicionalmente, a Metal Leve procurou associar-se 

a empresas estrangeiras para acesso a tecnologia no processo de diversificação. 

A Ex-cell-O Metal Leve Máquinas se fez como desdobramento da capacidade de 

produção que havia dado origem ao setor produtor de máquinas dentro da Metal Leve. 

Com a experiência de projetos feitos para si entre 1968 e 1971, a empresa pretendeu 

passar à fabricação de máquinas para comercialização. Para isto, associou-se à Ex-cell-O 

co., empresa americana de ponta na tecnologia de máquinas-ferramenta, com 36 fábricas 

em todo o mundo. A Metal Leve ficou com o controle acionário da subsidiária criada, e 

o sócio estrangeiro com 40%. Porém, a firma americana demonstrou pouco interesse no 

empreendimento, problema que veio a somar-se à inexperiência na transmissão de 

tecnologia e à inexperiência da Metal Leve no mercado de máquinas. Como resultado, os 

projetos tinham elevado tempo de elaboração, quando o ideal seria adaptar projetos já 

existentes às necessidades dos clientes e, na falta de um sistema de custeio, houve falha 

de cálculo de preços de vendas. A fábrica operou com elevada capacidade ociosa e baixa 

competitividade, e não cobria os custos de produção. A Metal Leve acabou aceitando a 

proposta da empresa Thyssen Hueller de absorver a subsidiária, passando a Metal Leve a 

deter 30% de participação. Isto lhe permitiu manter-se no setor com suporte tecnológico, 

embora perdendo a condição de sócio majoritário. 
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Já a Metal Leve Gould foi fundada em 1974 para produzir produtos sinterizados, 

ou seja, à base de pó de ferro e aço em substituição a peças fundidas ou forjadas, e atender 

não só a clientes do setor automobilístico como também os setores de máquinas de 

escritório, máquinas industriais, eletrônico e de geladeiras. Pode ser compreendida no 

âmbito do bom relacionamento com a Gould inc. discutido acima.  

O momento da passagem dos anos 70 para os 80 encerra esta fase da vida da 

empresa. Ele é marcado pelo agravamento de problemas da economia brasileira por 

restrições externas ligadas às necessidades de importação de petróleo e bens de capital. 

Tais problemas já se manifestavam após o primeiro choque do petróleo em 1973, e foram 

enfrentados pelo governo ainda nesta fase com uma política de aprofundamento da 

substituição de importações entre 1974 e 1978, de maneira que a economia continuou 

crescendo; ocorre que, sob um segundo choque do petróleo em 1979 e frente à escalada 

dos juros internacionais, os problemas acabaram resultando na chamada “década perdida” 

de 80. Esta apresentou estagflação em 1981-3, seguida de flutuações na atividade 

econômica e progressiva piora do problema inflacionário no resto da década. A comandar 

o ritmo flutuante da produção estiveram os cada vez mais efêmeros tratamentos dos 

problemas por meio de planos de estabilização heterodoxos e as exportações brasileiras 

favorecidas pela retomada da atividade econômica dos países desenvolvidos.9   

Neste contexto de crescentes dificuldades enfrentadas pela economia brasileira 

identificamos a quarta fase da vida da Metal Leve que, no entanto, prosseguiu crescendo, 

de forma que não é de maneira simples e imediata que foi afetada pelos problemas do 

ambiente econômico. 

 

 

Anos dourados? (1980-1989) 

 

A quarta fase da vida da Metal Leve chegou a receber a qualificação de anos 

dourados (Faldini, 2005). O período, porém, tem desenvolvimentos contraditórios, não 

apenas no âmbito da empresa, mas também no contraste de sua performance com as 

dificuldades da economia brasileira mencionadas acima e em sua ação frente aos desafios 

trazidos pelas grandes transformações em curso na economia e na indústria 

automobilística mundiais. Podemos adiantar que a empresa alcançou realizações notáveis 

                                                           
9 Ver Hermann (2005). 
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do ponto de vista de uma empresa de país periférico, mas que não foram o bastante para 

prepará-la para os tempos de competição global que marcarão a fase seguinte. 

A Metal Leve captou adequadamente as tendências de reordenação da indústria 

automobilística mundial e procurou se adequar às transformações, que deixaram claro 

para a Metal Leve que já não bastava mais dominar o processo de produção e produzir 

um bom produto de acordo com as especificações fornecidas pelas montadoras de 

automóveis de acordo com projetos por elas integralmente desenvolvidos.10 A mudança 

em curso apontava para exigência de participação dos produtores de peças junto às 

montadoras na elaboração dos projetos de automóveis, trazendo novos desafios 

tecnológicos; o desenvolvimento conjunto também passou a fazer do produtor de peças o 

escolhido para fornecedor para o modelo em escala global, tornando importante a 

capacidade instalada dos fornecedores.11 Com o passar da década foram empreendidos 

esforços de internacionalização, com o investimento direto no exterior vindo a se somar 

às exportações e à intensificação do esforço de desenvolvimento tecnológico. Será 

discutido adiante se foram suficientes. 

O quadro de estagnação da economia brasileira incluiu a indústria automobilística 

nacional, que só conseguiu ultrapassar a produção de veículos de 1980 em 1993. Ainda 

mais grave foi o aprofundamento do atraso frente à indústria no exterior, porque as 

matrizes americanas e europeias das empresas, pressionadas pela concorrência japonesa, 

ficaram ocupadas com a adequação à nova competição, permanecendo suas filiais 

brasileiras à margem da disputa.  

Para o setor de autopeças, a exportação foi o grande escoadouro que permitiu 

utilização e expansão de suas capacidades, de maneira que funcionou como compensação 

para a estagnação que predominou na década. Várias empresas do setor, inclusive a Metal 

Leve, adquiriram presença firme no mercado internacional, particularmente após 1982. 

A empresa obteve grande penetração no mercado americano, inclusive com 

reconhecimento de qualidade, como atesta o certificado de fornecedor de qualidade 

assegurada da Caterpillar, distinção obtida então apenas por apenas 50 entre 4500 

fornecedores. As exportações para os Estados Unidos representaram metade das vendas 

ao exterior. No mercado europeu a penetração ocorreu, mas em menor grau, pelas razões 

                                                           
10 Kerstenetzky (1985). 
11 Por volta de 1983/84, época das entrevistas e coleta de dados da pesquisa da tese de mestrado, a ML não 

sabia como iria obter recursos para os vultuosos investimentos requeridos para acompanhar tais 

desenvolvimentos. 
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apontadas anteriormente. 

No entanto, surtos de aumento da demanda pegaram a empresa despreparada para 

seu atendimento, com incapacidade de atender a todas as encomendas nacionais e 

internacionais. O período que vai de 1985 a 1987 apresentou, em sequência, aumento de 

demanda associada a recuperação da economia americana e ao plano cruzado, resultando 

em expansão da demanda que levou a empresa a operar em plena capacidade por três 

anos. No ano dramático de 1986, a capacidade instalada não foi suficiente para atender a 

toda a demanda, de forma que a empresa foi obrigada a reduzir as exportações.  

A conjunção das transformações na indústria mundial com o período de 

capacidade produtiva insuficiente aparece em episódio revelado por uma significativa 

discussão em reunião da diretoria em 1986, acerca da conveniência de responder a uma 

chamada da General Motors, para desenvolvimento conjunto do modelo Saturno, que 

aparece como piloto de uma nova forma de estruturação e adequação da GM às tendências 

em curso12. A questão discutida tratava da capacidade da ML de, no caso de vencer a 

concorrência, tornar-se fornecedor exclusivo da produção de pistões para o modelo, que 

a empresa sabia ser inexequível. Por este motivo, um dos diretores se manifesta 

contrariamente a responder à chamada; a discussão se desenvolve na direção da 

importância da oportunidade, evoluindo para a ideia de que manter-se no ramo significa 

apresentar-se às chamadas. A incapacidade que aparece na discussão não é de 

competência técnica, mas de capacidade instalada de produção, uma das dimensões da 

escala reduzida da empresa frente aos novos desafios da indústria. 

Nos anos posteriores ao surto de crescimento, volta a prevalecer no ambiente 

nacional a estagnação dos mercados. A Metal Leve privilegiou nesta fase projetos de 

investimento com conteúdo de racionalização e modernização do equipamento. No 

contexto de estagnação que prevalece na maior parte da década, fazem sentido 

investimentos de racionalização e modernização, mas o episódio Saturn aponta 

vulnerabilidade em um importante quesito da competição em setores típicos da segunda 

revolução industrial, que é a disponibilidade de capacidade ociosa, ligada a investimento 

à frente da demanda, de modo a disputar parcelas de mercado com agilidade; mais ainda 

em contexto de internacionalização. Assim, se nos tempos do plano cruzado o surto de 

demanda decorrente do plano foi enfrentado com apelo a um terceiro turno de produção, 

com a vantagem de economia de pagamento de horas extras, a empresa não pôde se 

                                                           
12 Ata de reunião de diretoria. 
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comprometer de forma agressiva na chamada do Saturn e não foi capaz de atender a toda 

a demanda de exportação em 1986. Apenas em 1989 o relatório de administração da 

empresa volta a mencionar aumento de capacidade, e entrevistas de José Mindlin na 

imprensa manifestam a necessidade de investir independentemente de conjuntura. O 

relatório menciona aquisições de empresas, que são parte do assunto para o qual nos 

voltamos a seguir. 

As diversificações da empresa nesta fase tiveram uma evolução bifurcada. As 

tentativas de diversificação em direções complementares às capacidades da empresa não 

tiveram desenvolvimento vigoroso, e a Metal Leve acabou por se desfazer-se delas nesta 

fase ou na seguinte; aquelas mais diretamente ligadas ao núcleo de capacitações e à área 

de atuação da empresa, no entanto, se solidificaram; eventualmente, associações 

formadas para estas últimas foram desfeitas com a Metal Leve assumindo o controle total, 

ao passo que associações formadas para as primeiras foram desfeitas com a empresa se 

retirando do empreendimento. 

A Metal Leve procurou entrar no ramo da microeletrônica e da informática em 

1984 com a criação da Metal Leve Controles eletrônicos, com objetivo de fornecer 

produtos e serviços no mercado de controle e automação industrial; no mesmo 

movimento, associou-se majoritariamente à empresa americana Allen-Bradley formando 

a Metal Leve Allen-Bradley sistemas industriais Ltda e a Lógicos sistemas de controle 

industrial, atuando a primeira na área de produtos eletromecânicos de controle industrial 

e a segunda na representação comercial dos produtos da primeira e dos produtos da Metal 

Leve controles eletrônicos. A empresa se desfez destas três subsidiárias na fase seguinte, 

em 1992, alegando que a empresa Rockwell, que passou a controlar a Allen-Bradley, não 

queria mais parcerias, mas apenas subsidiárias integrais. O fim da reserva de mercado da 

informática parece ter sido decisivo para a postura da associada estrangeira. 

A fábrica de máquinas em associação à Thyssen Hueller, criada na fase anterior, 

foi vendida à associada, de forma que a Metal Leve retirou-se do campo de fabricação de 

máquinas especiais, alegando no relatório da diretoria de 1989 outras prioridades de 

investimentos.  

Outros investimentos sob a forma de aquisição de empresas ou associação se 

deram no interior do setor de autopeças. A Metalúrgica Mogi-Guaçu , fruto de uma 

associação com a Mahle em 1981está entre aquelas ligadas diretamente à área de atuação 

da empresa. A Metal Leve entrou com tecnologia de usinagem, e a Mahle com fundição. 

Representou diversificação na direção de componentes de ferro fundido como porta-
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anéis, eixos de comando de válvulas, cilindros, de forma que em sentido favorável dos 

desenvolvimentos futuros da indústria de uma empresa ser capaz de ofertar produtos que 

fazem parte de um subsistema dos veículos. A associação foi duradoura, existindo até a 

desnacionalização da empresa brasileira. 

Em outro desenvolvimento ligado a suas áreas originárias de atuação, a Metal 

Leve comprou em 1989 a parte da Imperial Clevite na subsidiária de produtos sinterizados 

que havia sido criada na fase anterior sob o nome de Metal Leve Gould. A subsidiária 

passou a se chamar Metal Leve Produtos Sinterizados Ltda. Também em 1989 comprou 

a empresa Bimetal, fabricante de bronzinas e buchas localizada no Rio de Janeiro que era 

controlada pela Federal Mogul co. americana, reforçando sua presença na produção de 

bronzinas e buchas. 

Tais diversificações e movimentos em diversificações anteriores acabaram 

resultando em uma direção no crescimento que eliminou, com o tempo, as iniciativas não 

estritamente ligadas ao setor de autopeças. Por seu insucesso, máquinas e eletrônica, 

diversificações estratégicas e indiretamente relacionadas à atividade da empresa, 

acabaram sendo desfeitas ao longo da história. Veremos mais adiante que a estratégia 

tinha sua razão de ser na dificuldade de obtenção de equipamentos na ponta dos padrões 

internacionais. 

Particularmente significativo foi o investimento direto da Metal Leve no exterior, 

não só por representar um marco no esforço de internacionalização, como pelo conteúdo 

tecnológico envolvido, definitivamente atestando o potencial da Metal Leve para 

acompanhar as tendências de transformação da indústria automobilística mundial. 

Decorreu do desenvolvimento de um pistão articulado para motores diesel de grande 

capacidade desenvolvido no centro de tecnologia da empresa, com vantagens de ter maior 

vida útil, ser menor, mais leve e menos poluidor do que os desenvolvidos pela Mahle e 

pela KS, de forma que sobrepujou-as em competição para fornecer o produto à Caterpillar 

nos EUA. Outras montadoras também adotaram posteriormente este pistão da Metal 

Leve, a exemplo da Volvo e da Cummings. A materialização do investimento direto no 

exterior, em Orangeburg, Carolina do norte, ocorreu em resposta à demanda da Caterpillar 

de fornecimento just-in-time. A instalação da fábrica se iniciou em fins de 1988, com 

projeto de Investimento de US$10 milhões e capacidade projetada para 230.000 pistões 

anuais. Além da fábrica de pistões, a Metal Leve estabeleceu uma extensão americana do 

centro de tecnologia brasileiro em Ann Arbor com a finalidade de, estando perto das 

montadoras, poder discutir suas necessidades e estar presente aos desenvolvimentos, 
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transmitindo necessidades à cadeia produtora.  

Na Europa, a estratégia foi estabelecer empresas de cunho comercial, para apoiar 

as exportações. O investimento direto no continente chegou a ser considerado no final da 

década, tendo em vista a formação da União Europeia. Portugal chegou a ser cogitado 

como localização, mas a constatação de que a União Europeia não estabeleceria barreiras 

às exportações para o continente fez com que o movimento não fosse adiante. 

Desta maneira, os “anos dourados” se constituíram em uma fase de consolidação 

de qualidade e aceitação dos produtos da empresa, em abrangência mundial. No mercado 

nacional, a ML foi capaz de se proteger da entrada de empresas estrangeiras, que não 

ameaçaram substancialmente suas parcelas de mercado. E iniciou seu ajustamento aos 

novos tempos da indústria mundial, não só pelas exportações como por investimento 

direto. Os anos iniciais da fase são ainda de elevada lucratividade, porém os últimos anos 

são de resultados mais modestos. 

O caráter contraditório dos “anos dourados” da ML sobressai através dos 

problemas para promover a ampliação da capacidade produtiva.13 Além das dificuldades 

financeiras representadas pela redução da lucratividade e pelo volume de financiamento 

requeridos na avaliação da empresa em meados da década, a Metal Leve experimentou 

dificuldades na obtenção de máquinas, não só em termos de prazo como em termos de 

fornecimento apropriado. A subsidiária Thyessen Hueller não foi capaz de dar conta dos 

equipamentos para a expansão da capacidade produtiva da Metal Leve, por problemas de 

custo e prazo de entrega. A diversificação começada com a Excell_o e que prosseguiu 

com a Thyessen Huller não se constituiu em efetiva fonte de maquinário para a Metal 

Leve. Outras empresas brasileiras de bens de capital também não eram capazes de 

fornecimento adequado segundo a ML. A importação também não estava disponível 

como solução, porque afetada pelas dificuldades de crédito associadas a problemas de 

pagamentos internacionais e da dívida externa brasileira. A Metal Leve procurou recorrer 

aos recursos internos de reforma e produção de equipamentos como solução parcial. 

Os investimentos foram também restringidos pela dificuldade em gerar recursos 

financeiros internamente. Ao longo da década a Metal Leve tomou consciência de um 

problema em forma de círculo vicioso envolvendo receitas e capacidade produtiva: seria 

necessário fazer crescer as receitas de modo a gerar recursos financeiros para a ampliação 

da capacidade produtiva, e também maior capacidade produtiva seria necessária para 

                                                           
13 As observações que encerram esta fase se baseiam em um conjunto de atas de reunião de diretoria do ano 

de 1986. 
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gerar maiores receitas. Desta maneira, revelou-se nesta fase um problema de escala de 

difícil solução. O problema dinâmico repercutia na limitação em produzir grandes 

capacidades para atender a chamadas globais, e também no peso representado pela 

produção de amostras ligadas a novas encomendas de montadoras, assim como também 

pelo peso das despesas de P&D, porque tais atividades são bancadas pela receita corrente 

das empresas. Para que se tenha uma ideia do problema, Metal Leve e Mahle 

desenvolveram na época número similar de amostras; estas, porém, representavam uma 

despesa comparativamente mais pesada para a Metal Leve, porque a Mahle tinha receitas 

de vendas muito maiores.  

A história da empresa veio a se transformar rapidamente a partir da virada da 

década. A mudança veio de fora com a globalização (embora ainda sob estagnação da 

economia brasileira), com abertura comercial aprofundando vertiginosamente o processo, 

já longo, de estreitamento do espaço do setor nacional de produtores de autopeças, marco 

tradicional da concepção da indústria automobilística nacional. A empresa e o setor 

mergulharam em um turbilhão de mudanças nacionais com escassa formulação de 

planejamento do desenvolvimento. A Metal Leve e as demais empresas dependeram das 

capacidades adquiridas até aquele momento para navegar neste mar ao qual não estavam 

habituadas.  

 

 

Declínio e desnacionalização 

 

A quinta e última fase da história da Metal Leve se inicia com a abertura comercial 

que alinhou o Brasil ao processo de globalização a partir de 1989-1990, e que ativou a 

concorrência de empresas internacionais. No entanto, antes da profundidade dos efeitos 

da globalização se tornarem claros para a empresa, o início da fase apresentou 

dificuldades de outra natureza para a Metal Leve e produtores brasileiros de autopeças 

em geral. Ao prosseguimento dos problemas da década anterior da economia brasileira e 

de seu setor automobilístico somou-se a recessão americana causada pelo impacto 

recessivo da guerra do Kuwait (Zimmerman 1998), que afetou o mercado americano de 

automóveis e caminhões, principal mercado de exportação da empresa. Em 1990 a 

empresa ainda foi capaz de gerar lucros, para o que contribuíram exportações a outros 

mercados como o Europeu. Com efeito, a Metal Leve conseguiu elevar naquele ano as 

exportações a 54 milhões de dólares. No entanto, em 1991 a Metal Leve apresentou 
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prejuízo em seu balanço, pela primeira vez desde o ano da fundação da empresa. A partir 

deste momento e até 1996 a empresa apresentou desempenho negativo em praticamente 

todos os anos; isto se deu mesmo com a retomada do crescimento das indústrias 

automobilísticas nacional e americana após 1992, e com a volta do aumento das vendas 

da empresa.  O único ano a apresentar lucros foi 1994, ainda assim modestos. Tais 

resultados e a avaliação do grupo que dirigiu e controlou a empresa em toda sua história, 

das estreitas possibilidades de reverter o quadro, acabou por levar à venda de suas ações 

em 1996.  

A abertura da economia brasileira na década de 1990 transformou repentinamente 

a situação dos produtores de autopeças. Sob novos incentivos para modernizar a indústria 

automobilística e melhorar sua performance, as montadoras procuraram atualizar as 

subsidiárias aqui instaladas de maneira a melhor se adequarem à nova dinâmica de 

competição, O declínio da proteção representada pela redução das barreiras tarifárias 

levou ao aumento das importações. Porém, produtores de automóveis se beneficiaram de 

redução de tarifas de importação de seus insumos – a redução tarifária foi muito mais 

acentuada nas autopeças do que nos automóveis que produziam; beneficiaram-se também 

da possibilidade de importar peças na proporção de suas exportações. Para os produtores 

de autopeças, então, a redução de tarifas foi imensamente maior do que a sofrida pelas 

montadoras, e não houve tempo, com raras exceções, para reestruturar as empresas 

produtoras de autopeças de maneira adequada ao novo ambiente. À redução tarifária se 

somou mais adiante, em 1994, a valorização do câmbio resultante do Plano Real. A 

composição do setor se modificou radicalmente com redução no número de empresas 

produtoras de autopeças,14 pelo fechamento de empresas, por fusões e aquisições, por 

redução de níveis de hierarquia nas empresas, e por recurso a terceirização de atividades 

acessórias. 

A Metal Leve prosseguiu nesta fase fazendo investimentos e perseguindo a 

estratégia de internacionalização, com grande atenção ao mercado norte-americano. 

Comprou a fábrica de bronzinas Bohn Bearing em Greensburg, Indiana em 1991, em 

joint-venture com a KS (o segundo produtor mundial de pistões). Ampliou ainda a 

presença neste mercado inaugurando em 1992 uma segunda fábrica de pistões diesel em 

Sumter, na Carolina do Sul com capacidade para 230.000 pistões anuais, e ampliando a 

capacidade da fábrica de Orangeburg para 600.000 pistões anuais. Aprofundou também 

                                                           
14  O Estudo de Competitividade da Indústria Brasileira informa que o número de produtores caiu de 2000 

em 1989 a aproximadamente 1200 (p. 268). O ano de publicação é 1993. 
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os esforços de exportação para outros mercados, conseguindo novos clientes, como a 

Renault e a Mitsubishi em seus países de origem. As exportações seguiram ocorrendo 

com alguma flutuação, em torno aos 54 milhões de dólares alcançados em 1988, mas 

subindo a 68 milhões em 1994. 

Vimos como se deu nas duas fases anteriores a entrada de competidores 

estrangeiros no mercado brasileiro, com consequências ainda circunscritas a mercados 

específicos. No caso de bronzinas, a produção estrangeira não prosperou e a entrada 

efetiva de concorrentes só veio a se concretizar nos anos 90. No caso de pistões, Mahle e 

KS ocuparam mercados lentamente, de forma que uma concorrência efetiva esteve em 

formação. Mahle, em particular, focou em mercados especialmente rentáveis do 

segmento de reposição, como o de um modelo de pistões diesel para veículos Mercedez-

Benz que chegou a ser notório sucesso de vendas e rentabilidade para a ML e que foi 

sendo perdido para a empresa alemã. Em sua estratégia, a Mahle instalou uma fábrica 

moderna no país e focou em mercados especialmente rentáveis.   

Se na década de 1980 as perdas para a concorrência não foram significativas, sob 

a liberalização e globalização, os negócios da ML se desestabilizaram. Os mercados 

nacionais de bronzinas, que apresentavam as maiores margens de lucros, começaram a 

ser servidos por importação a preços internacionais mais baixos, afetando drasticamente 

a rentabilidade da ML. Foram necessários dois anos de prejuízo para que a ML tomasse 

consciência de que havia problemas de natureza estrutural em sua operação. Durante os 

primeiros tempos de dificuldade, alguns integrantes da direção da empresa defendiam a 

posição de que ela era produtivamente sólida, e que o ambiente conturbado era 

responsável por resultados contrários. Tal posição, ainda que equivocada, pode ser 

compreendida porque concebida ao longo de vários anos de alta inflação permeada por 

planos de estabilização que incluíam congelamento de preços e sua disparada quando o 

congelamento se desfazia. O efeito sobre a qualidade das demonstrações contábeis e sobre 

o cálculo empresarial foi desorganizador em toda a economia nacional. No caso 

específico da Metal Leve, as dificuldades eram agravadas pelo fato de que a empresa não 

produzia apuração de resultados separada para unidades de negócios, de forma que as 

margens de bronzinas se misturavam com margens mais reduzidas de pistões. Menos 

ainda produzia a ML apuração de custos para produtos de forma individualizada, de forma 

que vários deles traziam prejuízo à empresa sem que houvesse possibilidade de empregar 

critérios objetivos para sua descontinação. Também contribuía para resultados menos 

favoráveis a ML trazer dos tempos passados o papel e a cultura de cobrir as necessidades 
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nacionais de produtos, de forma que essa possibilidade de descontinuação de produtos 

estava fora do horizonte de decisão.15  

Já em 1993, mesmo antes que o plano real estabilizasse o sistema de preços e 

permitisse melhor visualizar a lucratividade de produtos, os dois anos de resultados 

negativos deram à direção da Metal Leve consciência de problemas na maneira como 

conduzia sua atividade e fizeram-na partir para um processo de reestruturação. 

Paralelamente ao processo de reestruturação, a Metal Leve começou a negociar 

com a Mahle a associação das duas empresas no negócio de pistões, uma vez que ficou 

claro para a empresa brasileira que havia ao menos um problema de difícil solução, que 

era a sua escala de produção comparativamente menor à da concorrência. Vimos que este 

problema possuía diferentes faces: o da menor dimensão mundial da empresa nacional 

que, sendo menor do que a das concorrentes estrangeiras, lhe colocava em desvantagem 

de custos na menor diluição dos custos de pesquisa e de produção de amostras no 

atendimento de novas encomendas pelo faturamento da produção em curso. Assim, 

embora a Metal Leve tivesse capacidade competitiva de desenvolvimento de novos 

produtos, conforme atestou o episódio dos pistões articulados para a Caterpillar nos anos 

80, o custo de desenvolvimento pesava mais sobre o seu menor faturamento. Outra 

dimensão correspondia à internacionalização e acompanhamento das tendências da 

indústria automobilística no mundo, que requeria investimentos muito superiores aos que 

a empresa poderia alcançar. Não apenas era necessário aprofundar a presença em 

mercados nos quais a empresa já estava presente, como se fazia necessária a presença na 

Ásia e na Austrália. As negociações com a Mahle foram as que mais avançaram, embora 

não tenham chegando a termo. Outras empresas procuradas foram a KS e a Dana. Em 

entrevistas a jornais concedidas em 1996, por ocasião da venda da ML, José Mindlin 

esclareceu que negociações dessa natureza não chegaram a bom termo porque o grupo 

controlador não desejava passar a minoritário, condição que não pôde fazer valer. 

Também nessa ocasião esclareceu que outra saída seria fazer um investimento que 

literalmente multiplicasse por três a capacidade produtiva da empresa. Mas esta solução 

esbarrava em um problema de circularidade já conhecido pela direção da ML desde 

meados da década de 1980, que existe entre crescer o faturamento e financiar o 

                                                           
15 O espaço reservado aos produtores nacionais de autopeças tinha tradicionalmente como contrapartida a 

responsabilidade de fornecimento do universo de produtos demandados; enquanto isto, eventuais entrantes 

estrangeiros como a Mahle se sentiam livres para focar estrategicamente nos produtos que lhes fossem mais 

convenientes. 
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investimento, fazendo com que os objetivos sejam mutuamente dependentes. A isto se 

soma o fato de que as dificuldades de financiar tal esforço de aumento de capacidade 

produtiva foram ao longo dos anos 90 ampliadas pelo esvaecimento dos lucros. 

No contexto da reestruturação da ML em 1993, e independentemente do sucesso 

das negociações com a Mahle, a empresa contratou os serviços de consultoria da empresa 

Consemp, que confirmou medidas que já vinham sendo introduzidas e apontou medidas 

adicionais de correção. O relatório da consultora tornou clara a enorme dimensão da tarefa 

de recolocar a empresa em condições competitivas. A Consemp confirmou a 

reestruturação administrativa que já estava sendo feita na ML, de reorganização 

envolvendo eliminação de níveis hierárquicos e profundo corte de pessoal. Dentre as 

recomendações da consultora podem ser destacadas as necessidades de relocação, de 

reengenharia operacional, de mudança de processos e de automação. Dentre as 

modificações de curto prazo introduzidas pela ML ocorreu a reorganização das unidades 

de negócios de maneira que fossem conhecidos os custos de produção por família de 

produtos, envolvendo transformações de IT, com consequente phasing-out de produtos. 

A reestruturação fez a ML voltar a dar lucros modestos em 1994, e outras medidas 

deveriam ser implementadas e surtir efeito a prazo mais longo. No entanto, a Mahle 

baixou seus preços em 30% entre 1993 e 1996, e a Metal Leve precisou acompanhá-la. É 

notável que a Metal Leve manteve até sua desnacionalização a posição de maior produtor 

nacional de pistões, abarcando parcela significativa do mercado e aumentando suas 

vendas, mantendo de 1994 a 1996 em torno de 65% do mercado de pistões para 

montadoras (contra 23% da KS e 11,9% da Mahle) e 42,1% do mercado de reposição 

(contra 26,3% da Mahle, 16,1 da KS, 11,8 de uma empresa chamada Suloy e 3% apenas 

de importações). 

Assim, após dar em 1994 sinais de recuperação através de um pequeno lucro, nos 

dois anos seguintes o prejuízo voltou a aparecer. O que se ganhou em redução de custos 

se perdeu rapidamente com a continuação das mesmas tendências. Em 1996, o grupo 

controlador vendeu suas ações a um grupo composto pela Mahle, pela COFAP e pelo 

Bradesco. 

Assim, a abertura em contexto de dificuldade das montadoras nas matrizes e de 

obsolescência no Brasil acionou em todo o setor uma busca desenfreada por 

modernização com curte de custos, e a Metal Leve não teve tempo de se reestruturar 

adequadamente. Eventualmente a reestruturação tentada foi na direção certa, mas haveria 

ainda outras transformações a fazer, dentre elas na escala de produção.  
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Uma avaliação do ciclo de vida da Metal Leve 

 

O caso da Metal Leve fornece um exemplar de como empresários acumulam 

soluções e capacidades nas várias áreas ao longo do arco de vida da empresa, 

eventualmente chegando a um ponto em que a mudança do ambiente não se acompanha 

de novas soluções, de maneira que o ciclo se encerra. Esta última seção recolhe elementos 

de áreas de capacitações na história da empresa de forma a compor uma explicação do 

declínio.  

Convém começar pela gestão, explicando quem é o empresário e a quem nos 

referimos quando fazemos alguma afirmativa sobre decisão tomada “pela Metal Leve”. 

Os sócios que constituíram a Metal Leve estabeleceram uma prática de gestão solidária, 

com as decisões mais importantes tomadas pelo conjunto dos sócios dirigentes, indicando 

a existência de um espírito coletivo e consensual que trazia coesão e ambiente de 

confiança. No início da década de 1970 a Metal Leve foi transformada em uma sociedade 

anônima de capital aberto. A resistência de alguns sócios em transformar a natureza 

jurídica da firma e profissionalizar a direção parece ter sido contornada pelo poder 

atribuído ao conselho de administração no qual foram instalados os sócios. Assim, mesmo 

se tornando uma companhia aberta, a empresa seguiu sendo gerida pelas famílias 

fundadoras, inclusive com alguns membros das famílias em cargos de direção, de modo 

tal que ainda poderia ser considerada uma firma familiar. Do lado positivo, isto significou 

o prosseguimento do ambiente de coesão e confiança, e também da maneira de conduzir 

os negócios, com valores duradouros com relação à política de pessoal, e visão não restrita 

a resultados financeiros de curto prazo; do lado negativo, significou manutenção de regras 

arraigadas de gestão financeira, e pouca flexibilidade para ajustamento a mudanças no 

ambiente. E no final da história da empresa este conselho é apontado como participante 

de todas as decisões. 

Feita a observação que caracteriza o elemento empresarial, o que segue procura 

combinar o problema da escala destacado como importante na última fase da empresa 

com elementos de áreas de capacitações/decisão da empresa que, se conduzidas 

diferentemente, poderiam eventualmente ter resultado em uma trajetória diferente da que 

se verificou nos últimos anos da vida da Metal Leve. 

A história da Metal Leve contada nas páginas anteriores permite julgar que a área 
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tecnológica recebeu atenção e encaminhamento constantes e efetivos, tendo sido a grande 

estrela e fundamento central do sucesso do caso de história empresarial; no campo 

operacional, uma defasagem nos processos produtivos em relação à concorrência acabou 

por ter importância na última fase, à qual se somou a deficiência administrativa no 

acompanhamento de custos; já a gestão da área financeira, que foi considerada pela 

empresa um dos bastiões de sua solidez,16 se defrontou no final da história com a tarefa 

impossível de financiar US$100 milhões de dólares de Investimento, que teria 

representado a solução para o problema da competitividade por meio de aumento de 

escala; este obstáculo financeiro, na verdade, reproduz em escala maior a consciência de 

necessidades de investimento superiores à capacidade de financiamento já manifestadas 

desde meados da década de 1980. 

As peças apresentadas acima - Gestão familiar, competência em tecnologia, 

problemas operacionais associados a maquinário defasado, problema de escala e 

insuficiência financeira – podem ser articuladas de maneira a compor uma explicação 

para a fase de declínio do ciclo de vida da empresa e de como terminou a história de uma 

empresa ícone da industrialização brasileira.  

A decisão da Metal Leve de manter um grau de endividamento notoriamente baixo 

por toda a história pode ser entendida como um limite auto-imposto ao crescimento. Tal 

austeridade teve origem no remoto episódio de liberação de importações por ocasião da 

guerra da Coréia, que fez com que a Metal Leve tivesse que “saltar de banco em banco” 

(sic).  Este episódio, contado e recontado, estruturou uma postura de cautela e 

autocontenção financeira em relação a planos do governo e grau de endividamento. O 

resultado é que a ML não recorreu ao endividamento como possibilidade de financiar 

expansão no grau em que seria possível.  

A autosuficiência no investimento foi durante a maior parte da vida da ML 

proporcionada por margens de lucros elevadas obtidas nacionalmente sob proteção, que 

permitiram à empresa crescer de forma a dominar o mercado nacional.17 No entanto, tais 

margens, que abasteceram crescimento exponencial nos primeiros tempos, foram 

decrescentes ao longo da história da empresa, o que se explica pela sucessão de fases com 

mudança no ambiente de negócios: No nascimento, trata-se de margens de produtores de 

qualidade premium atuando em mercado de reposição, com market-share de ¾ da 

capacidade nacional de produção e proteção contra importações; depois, com o início da 

                                                           
16 Ver, por exemplo, o relatório da administração de 1981. 
17 Fato que também se explica por capacidades desenvolvidas ao longo do tempo na esfera comercial. 
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indústria automobilística, com uma parte das vendas destinada ao mercado para 

montagem de veículos, as margens se tornam menos altas; em seguida crescem as 

exportações, com preços internacionais sendo mais baixos do que os nacionais; 

finalmente dá-se a abertura do mercado à competição internacional e todos os preços são 

internacionais. 

Pelo lado da tecnologia, as associações feitas com Mahle e Clevite foram 

fundamentais para que a Metal Leve pudesse absorvê-la, galgando os degraus que vão 

desde dominar o processo de produção a desenvolver novos produtos. Tendo se 

beneficiado do bom relacionamento, a ML progressivamente aprendeu a caminhar por 

seus próprios meios. 

Outras experiências de associação visando aporte tecnológico e que eram 

estratégicas para o crescimento da empresa não foram bem sucedidas como as duas 

primeiras. A tentativa de transformar as capacidades internamente desenvolvidas na 

produção de equipamentos em uma fábrica de máquinas em associação com empresas 

estrangeiras não teve bom resultado, e a ML precisou optar por comprar equipamentos de 

outras fontes; a história da ML voltou a registrar produção interna de equipamentos, e 

mais tarde a participação na subsidiária acabou sendo desfeita. A incursão da ML no 

terreno da informática em associação com a Allen-Bradley se explica também como 

investimento estratégico em fonte de equipamentos tecnologicamente avançados de 

controle numérico e automação. Com o fim da reserva de mercado de informática que 

havia favorecido o empreendimento, o sócio estrangeiro se desinteressou da associação e 

o relacionamento se encerrou. Estas diversificações que, com seu fracasso, poderiam 

parecer perda de foco, se explicam pela necessidade de melhorar o acesso a equipamentos 

em um país no qual a importação, seu financiamento – envolvendo pagamentos 

internacionais e todas suas questões – e a provisão nacional não oferecem as mesmas 

condições que se apresentam aos competidores internacionais. Não tendo alcançado 

sucesso, os esforços nesta direção resultaram em dispêndio de recursos. 

O malogro nas tentativas de resolver o problema da provisão de máquinas ganha 

especial significação quando competidores estrangeiros se estabeleceram no Brasil com 

fábricas mais modernas e automatizadas. A Metal Leve também foi capaz de estabelecer 

fábricas modernas e competitivas nos EUA, com equipamento lá adquirido. No Brasil 

adaptou suas linhas de produção com controle numérico, mas isto não é o mesmo que 

instalar linhas integralmente concebidas com automação. É importante observar que 

deficiências operacionais e as estratégias para obtenção de equipamento estão associadas 
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ao ambiente empresarial brasileiro, em suas deficiências e oportunidades, e não podem 

ser integralmente debitadas à conta da Metal Leve. 

As nuances aqui discutidas permitem melhor qualificar a importância da proteção 

para a sobrevivência da empresa, de forma a superar explicações simplistas e extremas, 

como seria atribuir à globalização e à abertura repentina a eliminação da empresa ou, no 

outro extremo ideológico, avaliar que a empresa apenas viveu à sombra da proteção. É 

preciso observar que, ainda que a proteção tenha se revelado importante, as realizações 

em termos de exportação e desenvolvimento de produtos indicam que a ML era 

tecnologicamente capacitada na produção de autopeças. E que, mesmo nos últimos anos 

de sua vida, a empresa demonstrou de múltiplas formas sua capacidade, recebendo 

encomendas para projetos novos, conquistando novos clientes, obtendo certificações. 

Como exemplo disto, apenas três meses antes de ter controle e propriedade transferidos, 

venceu uma concorrência internacional para fornecer bielas sinterizadas para um novo 

motor da Volkswagen.  

Acrescentamos a seguir o problema de escala, conectando-o com a área financeira 

– que já foi descrita como alimentada por margens elevadas mas descendentes, e capaz 

de promover elevadas taxas de crescimento com baixo grau de endividamento. Na quarta 

fase da história da Metal Leve, quando o mercado nacional se estagnou na década de 

1980, a produção continuou crescendo pela exploração do mercado estrangeiro. Mas na 

primeira metade desta década ocorreu um lapso no esforço de expansão quando, além da 

postura financeiramente conservadora de baixo endividamento, ocorreu um 

afrouxamento da política de expansão: a capacidade produtiva em pistões aumentou 

apenas marginalmente e a distribuição de dividendos foi marcadamente maior do que em 

outros períodos da história, ultrapassando em três anos metade dos lucros e em outro ano 

quase chegando a este nível de distribuição, quando na maioria dos outros anos como 

companhia aberta não ultrapassou 30% de distribuição de lucros e esteve mais 

frequentemente bem abaixo disto. O lapso veio a causar dificuldades um pouco adiante 

quando a capacidade instalada teve que ser plenamente ocupada no período 1985/87 e a 

empresa não pôde aproveitar todas as oportunidades de negócios.  

O episódio acima pode até ser justificado pelo ambiente pouco estimulador 

representado pelo estado recessivo das economias nacional e mundial do início dos anos 

80; mas é possível especular que teria sido vantajosa uma política mais agressiva de 

expansão, que incluísse passar do ambiente protegido à competição internacional mais 

cedo do que fez a Metal Leve no final dos anos 80; tal política poderia ter feito a empresa 
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adquirir outra aceleração no crescimento, de maneira a chegar à década de 1990 mais 

internacionalizada, com maior faturamento e capacidade de financiar mais expansão. 

Poderia ainda ter repercussões da experiência internacional sobre suas práticas operativas 

nacionais. Eventualmente tal estratégia poderia ainda ter se beneficiado dos recursos que 

foram alternativamente destinados a diversificações que qualifiquei anteriormente de 

complementares. Tal raciocínio é reforçado pelo contraste com o comportamento da 

Mahle, que comprou a partir de 1960 empresas em vários países, tornando-se uma 

máquina de acumular capital e conquistar mercados internacionais.18  

Estas observações estão carregadas de caráter especulativo: não sabemos se 

empresas compradas ou instaladas pela ML no exterior teriam sucesso em sua disputa por 

mercados. Mas temos o sucesso das plantas americanas, que aponta para o acerto da 

expansão internacional realizada pela ML; se tivesse sido antecipada e aprofundada, 

podemos arriscar que teria sido melhor execução da estratégia. Se tivesse tido êxito, teria 

atuado na direção do enfrentamento do problema de circularidade entre faturamento e 

investimento colocado pela diretoria em reunião de 1986 e que esteve ativo nos anos 90.  

Ainda assim, não podemos saber se teria sido suficiente, quão melhores teriam 

sido as condições da Metal Leve nos anos 90 para enfrentar a globalização. O raciocínio 

contrafactual nos coloca em condição um pouco mais confortável do que a do empresário, 

mas cabe concluir, lembrando Keynes, que esta é a natureza do jogo, especulativa é a 

atividade empresarial. 
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