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Setor de autopeças mostra fôlego sempre renovado durante sua longa história  
 
Uma primeira abordagem da trajetória das empresas estrangeiras com mais de um século de 
vida, algumas delas presentes no Brasil por 100 anos, revela uma grande capacidade de se 
reinventar, o que à primeira vista parece ser improvável em companhias veteranas.  
 
O setor de autopeças permite constatar esse fôlego sempre renovado. É o caso da Bosch, que 
desenvolveu o sistema Flex Fuel de motores bicombustíveis, tornando plausível a exportação 
de etanol para frotas na Europa e nos EUA. Outro exemplo é a Eaton, que atravessa o 
centenário envolvida na disputa de um segmento novo para ela, tradicional fabricante de 
autopeças: o maquinário pesado para a indústria de petróleo e energia. Ou ainda da Gates, 
empenhada em provar que um item de aparente simplicidade, como as correias de 
transmissão, embute tecnologia suficiente para permitir um salto de 100% no faturamento em 
quatro anos. 
 
Andreas Nobis, presidente da Robert Bosch para a América Latina, ilustra esse permanente 
redesenho dos grupos mais longevos com a experiência da companhia que dirige: "O principal 
negócio da Bosch no Brasil é o automotivo e a empresa continuará provendo soluções 
inovadoras. Porém, reconhecemos que um grande foco promissor é o segmento de energia 
renovável, no qual a empresa já atua globalmente oferecendo sistemas de aquecimento de 
água (solar e a gás), sistemas para a geração de energia por células fotovoltaicas e turbinas 
eólicas. Outro nicho promissor é a construção de grandes projetos de infraestrutura no país." 
 
Em 2010, a Bosch solicitou o registro de cerca de 3.800 patentes no mundo todo e investiu 
aproximadamente quatro bilhões de euros em pesquisa e desenvolvimento. Atualmente a 
Bosch investe cerca de 4% do faturamento no Brasil em Pesquisa e Desenvolvimento de novas 
tecnologias. O foco é na sustentabilidade, como sistemas automotivos que permitem aumentar 
a segurança veicular, otimizar o consumo de combustível e reduzir a emissão de poluentes. 
 
A empresa figura como líder nos segmentos de autopeças e ferramentas elétricas. O histórico 
da companhia revela uma ascensão constante. O primeiro escritório de vendas no País, em 
1954, contava com dois executivos e uma secretária. Em 1956, ano de abertura da primeira 
fábrica, eram cerca de 100 colaboradores. Atualmente, os negócios do grupo Bosch no Brasil 
geram cerca de 11.400 postos de trabalho. 
 
Outro gigante das autopeças, a americana Eaton tem aposta semelhante à da rival alemã, 
voltada para os grandes investimentos de energia. O presidente mundial da empresa 
americana, Alexander Cutler, reforçou em visita ao Brasil que a Eaton tem como meta ganhar 
espaço nas áreas de elétrica e hidráulica. 
 
Até 2015, a Eaton investirá no país um valor superior a US$ 150 milhões, e esses recursos 
serão direcionados, sobretudo, à área de tecnologia e desenvolvimento de produtos específicos 
ou na adaptação de itens já comercializados em outros mercados à realidade sul-americana. 
 
Reconhecida mundialmente por seus sistemas inteligentes de transmissão de potência, 
embreagens, componentes e sistemas de gerenciamento de ar e outras soluções para o 
segmento automotivo, a empresa tem como meta incrementar os negócios em gerenciamento 
de energia. Além da construção civil e residencial, nesse ramo, está um largo espectro de 
equipamentos para geradores, inclusive eólicos, a sistemas hidráulicos para o setor de óleo e 
gás, as refinarias, a extração de minérios e prospecção de petróleo. 
 
Numa estratégia diametralmente oposta à das parceiras de setor, a Gates emprega suas fichas 
na consolidação de um market share de 40% nas correias para motores, como fornecedora 
global das grandes montadoras. O reforço nos laços com a cadeia produtiva, como mecânicos 
e varejistas de peças de reposição, está no centro das comemorações dos 100 anos. 
 



O gerente de marketing da Gates, Cleber Santana, explica os eventos: "Estamos lançando uma 
campanha mundial nos 43 países onde a marca está presente, com o total de 50 fábricas, três 
delas em Jacareí (SP). Vamos participar de sete feiras no Brasil e outras tantas pelo mundo 
inteiro, para apresentar a evolução das correias e o que aconteceu nesse centenário". 
 
A empresa aposta em tecnologias como a "stretch fit", correia ajustável às especificações do 
veículo, para enfrentar a opção pelas correntes, em especial nos veículos mais pesados, como 
caminhões e utilitários esportivos. Conta para isso com a experiência de um século no mundo, 
43 anos no Brasil e, em última análise, com a inovação normalmente encarada como privilégio 
de empresas mais diversificadas: "Nosso diferencial é ser o principal fornecedor mundial de 
todas as montadoras, seguindo rígidos padrões de qualidade e participando na grande maioria 
dos novos projetos, com tecnologias de ponta pouco conhecidas em nosso país". 
 
Inovar e reinventar-se, afinal, está no DNA da empresa, conforme conta o coordenador de 
marketing, Fábio Murta: "'Quem inventou a correia foi um norte-americano chamado John 
Gates e seu irmão, Charles, foi fundador da marca em 1911. Eles começaram com uma fábrica 
de pneus chamada Gates Rubber e depois vieram fabricar as correias. Em 1917 pararam de 
produzir pneus para ficar somente com a produção de correias". A opção revelou-se acertada, 
pois garantiu à companhia uma história centenária. 
 
Câmbio e tributos já preocupam 
 
O casamento das centenárias de autopeças com o Brasil promete ser ainda mais duradouro. 
Mas o espaço conquistado até agora no país não inibe a direção da Bosch em identificar pontos 
a serem aperfeiçoados na economia brasileira. Para Andreas Nobis, presidente da Robert Bosch 
para a América Latina, os principais pontos de atenção estão relacionados ao custo Brasil e à 
valorização do real frente ao dólar. 
 
Fatores como a taxa de câmbio, a elevada carga tributária e a significativa evolução dos custos 
com mão de obra comprometem, para o executivo, a competitividade dos produtos brasileiros 
no exterior. Ele destaca também a educação, base fundamental para o desenvolvimento do 
país no curto, médio e longo prazo, e aposta num esforço conjunto de todos os agentes da 
sociedade para resolução dessas questões ainda preocupantes no país. 
 
Mesmo com tantos desafios a serem equacionados, o Brasil é um país atrativo, na avaliação de 
Nobis, por motivos como a economia em crescimento e a diversificada matriz energética. 
"Porém, não basta ser atrativo. É preciso garantir a manutenção dessa atratividade e, ao 
mesmo tempo, tornar-se um país competitivo", afirma.  
 
Mesmo com a desativação há dois anos da área de eletrodomésticos, com o licenciamento da 
marca para a mexicana Mabe em fogões e refrigeradores, não está em questão uma redução 
da importância do Brasil nos planos do grupo. "O Brasil faz parte da estratégia mundial de 
produção da empresa mantendo excelente qualidade e produtividade, e contando localmente 
com centros de competência mundial em desenvolvimento de produtos", diz Andreas Nobis, 
citando o caso da linha de produção de ABS - Sistema Antibloqueio de Frenagem, instalada em 
Campinas (SP) há quatro anos, e reafirmando a relevância do setor energético nas 
perspectivas da Bosch. 
 
Em sua recente visita ao País, Alexander Cutler, presidente mundial da americana Eaton, 
reforçou que a empresa tem como objetivo ganhar espaço nas áreas de elétrica e hidráulica. 
"A economia brasileira está crescendo e queremos participar do desenvolvimento do país em 
todos os segmentos. Vamos investir o que for necessário". 
 
De acordo com Patrick Randrianarison, presidente da Eaton Corp na América do Sul, a meta é 
crescer no Cone Sul e em particular no Brasil. Para isso, a ideia é aproveitar sua a expertise 
em equipamentos de exploração e produção de óleo. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 17 maio 2011, Especial Empresas Centenárias, p. 
F2. 


