
om uma atuação no Brasil há mais de 60 anos, a Mahle 

Metal Leve é líder de mercado na comercialização de pis

tões, anéis de pistão e bronzinas para motores a combustão 

interna, com um faturamento de R$ 2,2 bilhões em 2011. 

Mas, para manter a liderança no mercado brasileiro, a empresa passa 

por um contínuo processo de inovação, que a transformou de forne

cedora de autopeças em desenvolvedora de soluções completas para 

a indústria automobilística. 

É nesse cenário que o Centro Tecnológico da Mahle, criado em 

1978 e modernizado em 2008, com um investimento de R$ 70 mi

lhões, vem se destacando. Um de seus principais desafios era aten

der à crescente demanda das montadoras por inovação, produtivi

dade e eficiência. Outro, igualmente importante, era o de colaborar 

para as vantagens competitivas do Grupo Mahle, sobretudo em as

pectos como excelência e inovação tecnológicas, diversificação dos 

mercados de atuação e reconhecimento da marca. 

Então, a Mahle Metal Leve fez um planejamento estratégico para o 

Centro Tecnológico, em 2007, com base na metodologia desenvolvi

da pela Herrero Consultoria Empresarial. A proposta visava: 

• a aceleração do processo de inovação; 

• o engajamento de profissionais, com forte formação tecnológica, 

no processo estratégico; 

• a entrega de soluções inovadoras para os clientes e que tornas

sem a estratégia mais prática e fácil de entender. 

Em síntese, era preciso alinhar a equipe do Centro Tecnológico à 

estratégia geral da Mahle. 

Um desafio adicional do processo da estratégia (formulação e exe

cução) era convencer os especialistas do Centro Tecnológico de que 

atividades consideradas abstratas, como a declaração da missão, a 

definição da visão, o respeito aos valores e a própria estratégia (tra

duzida no mapa estratégico), eram fundamentais para a conquista de 

novos clientes, o fortalecimento da posição competitiva e o aumento 

do valor de mercado da empresa. 

Outro desafio ainda estava em escapar das armadilhas da execução 

da estratégia em que as empresas normalmente caem, como estra

tégia vaga ou deficiente, falta de orientações ou de um modelo para 

orientar os esforços de execução da estratégia, tentativa de execu

tar uma estratégia conflitante com a cultura da organização, falta de 

apoio da alta gestão para a execução da estratégia. 

Metodologia implantada 
Em retrospectiva e em função dos resultados que vêm sendo obti

dos, bem como do aprendizado da equipe do Centro Tecnológico da 

Mahle, podemos afirmar que as "Disciplinas da Execução da Estra

tégia", como chamamos a metodologia desenvolvida pela Herrero, 

foram aplicadas com sucesso. São elas: 
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Text Box
Fonte: HSM Management, São Paulo, v. 5, ano 16, n. 5, p. 116-117, set./ out. 2012.




