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O segredo da Sabó
No começo dos anos 1990, a fabricante brasileira de autopeças encontrou
na Europa uma saída para não ser asfixiada pelos concorrentes estrangeiros.
Hoje, é uma das empresas mais internacionalizadas do Brasil
BETTINA RIFFEL, DE TEILHEIM, E MARCELO CABRAL

I
nício dos anos 1990. Todas
as empresas de autopeças
do Brasil pareciam prestes
a desaparecer naquele ins-
tante. Sem forças para resis-

tir ao assédio dos concorrentes in-
ternacionais - que desembarcavam
atraídos pela necessidade de mo-
dernização que a abertura do mer-
cado provocou nas montadoras bra-
sileiras -, nomes vistosos trocaram
de mãos e de bandeira. O destino
natural da Sabó, uma fabricante de

peças de São Paulo, teria sido o mes-
mo de empresas como Metal-Leve,
Cofap e Nakata caso seus acionistas
não tivessem decidido, no momento
mais agudo daquela transformação,
fazer o caminho contrário. Em lugar
de se colocar à venda, a Sabó, que
produz retentores para vedação,
voltou os olhos para o mundo em
busca de empresas para comprar.
"Sobrevivemos justamente porque
fomos para o exterior", diz Luís
Gonzalo Guardiã Souto, diretor-

geral da Sabó para a América. "A in-
ternacionalização nos deu escala e
conhecimento." Quase metade dos
US$ 310 milhões que a Sabó faturou
em 2007 (veja quadro) saiu de suas
operações internacionais.

Em 1993, a Sabó, que tinha duas
fábricas no Brasil e uma na Argen-
tina, adquiriu a concorrente Kaco,
dona de três unidades na Alemanha
e uma na Áustria. O nome da com-
panhia, fundada em 1914, foi man-
tido pelos novos acionistas. Mais



tarde, a empresa brasileira montou
um escritório nos Estados Unidos.
No ano passado, a Sabó USA inaugu-
rou sua primeira fábrica, na Caroli-
na do Norte. Numa espécie de volta
às origens, ergueu alguns anos atrás
uma planta na Hungria. O país do
Leste Europeu, que depois da que-
da do Muro de Berlim atraiu um
grande número de montadoras, é a
terra natal do imigrante José Sabó.
A empresa que ele fundou em 1942,
à qual batizou com seu nome, hoje é
o segundo maior produtor europeu
de retentores. Em 2008, quando a
expansão internacional da empre-
sa completará seu 15° aniversário,
a Sabó deverá fincar raízes na Chi-
na. A fábrica, nas proximidades de
Xangai, já está quase pronta. Para o
ano que vem, o plano de expansão
prevê a chegada à índia. De acordo
com o levantamento anual da Fun-
dação Dom Cabral, a empresa, cujo
controle permanece nas mãos da fa-

mília do fundador, ocupa o terceiro
lugar no ranking das companhias
mais internacionalizadas do Brasil.
Nada mal para quem buscou espaço
no mundo para não ser asfixiada em
sua terra natal.

O retentor produzido pela Sabó
é aquela borrachinha de vedação
que, caso apresente problemas, faz
surgir manchas de óleo no chão da
garagem. Escondida dentro do mo-
tor, ela é vital. Impede os vazamen-
tos do óleo lubrificante, do combus-
tível e de outros fluidos existentes
no automóvel. Para quem imagina
que essas pecinhas não são impor-
tantes e qualquer empresa de fundo
de quintal pode fabricá-las com uma
injetora de plástico, a Sabó coleciona
histórias que mostram justamente o
contrário. Veja duas delas:
l) Foi a excelência dos retentores
que a empresa fabricava no Brasil
que, no final dos anos 1970, abriu as
portas da Europa para a Sabó e seus
produtos. Os engenheiros da Opel,
subsidiária alemã da GM, notaram
que o Chevette fabricado no Brasil
não apresentava alguns problemas
de vazamento comuns no modelo
europeu. Verificaram a razão da
diferença e se deram conta de que
as peças da Sabó tinham resolvi-
do um defeito que os preocupava
havia muito tempo. "As condições
das ruas e das estradas brasilei-
ras exigiam que fizéssemos peças
mais resistentes", explica Gonza-
lo. "Primeiro, mostramos ao pes-
soal da Opel como resolver o pro-
blema. Depois, nos tornamos seus
fornecedores." Esse contato mais
estreito com a Opel transformou
a Sabó em autoridade mundial em
matéria de retentores e, ao mesmo
tempo, a colocou diante de padrões

Sabó na Alemanha: próximo
passo da empresa é abrir centro
de inovação no país

de exigência que não eram comuns
no Brasil daquela época. Especial-
mente quanto à logística, prazo de
entrega, garantia e assistência téc-
nica. Quando o mercado automo-
bilístico brasileiro se abriu, a Sabó
era uma das poucas que tinham
condições de atender os grandes
produtores mundiais.
2) A Sabó, por meio da Kaco, vem
trabalhando desde 1999 no desen-
volvimento de um retentor que de-
verá ser usado nos aparelhos de ar
condicionado dos automóveis eu-
ropeus a partir de 2011. É quando
entrará em vigor, na Europa, uma
lei que proibirá que os condiciona-
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