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AVISOS 

Este documento não representa sugestão formal de compra do ativo. Trata-se de 

uma análise econômica e financeira exploratória destinada à educação financeira de 

nossos clientes e alunos. 

 

Recomendamos o estudo, cautela e disciplina antes de tomar qualquer decisão de 

investimento. 

 

Os resultados apresentados são projetados com base em estudos estatísticos e nas 

informações prestadas pela empresa e existe a possibilidade dos resultados 

estimados não se confirmarem. 

 

Não compartilhe esse documento em todo ou em partes. Os conteúdos estão 

protegidos por direitos autorais constituindo crime o compartilhamento, facilitação 

de acesso, cópia ou comercialização deste conteúdo. 
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1. O que é a Mahle Metal Leve? 

A Mahle Metal Leve é uma companhia brasileira de autopeças que atua na 

fabricação e comercialização de componentes de motores à combustão 

interna e filtros automotivos. 

Possui um amplo portfólio de produtos e soluções integradas, estando presentes no 

mercado OEM (Original Equipment Manufacturers), onde os clientes são as 

montadoras de automóveis, e no segmento de peças para reposição (Aftermarket), 

cujos clientes são os grandes distribuidores de autopeças e retíficas de motores.  

Os produtos são fabricados e vendidos no Brasil e na Argentina, e também 

exportados para mais de 60 países, incluindo EUA, Alemanha, México, Portugal e 

Espanha. A Mahle possui uma carteira diversificada de clientes, incluindo General 

Motors, Volkswagen, Fiat, Ford, Daimler MBB, Opel, International, Cummins, Volvo, 

PSA Peugeot, John Deere, Renault, Scania, Caterpillar, Honda, Hyundai, entre outros. 

 

Fonte: Mahle 

A Companhia faz parte do grupo alemão MAHLE (“Grupo MAHLE”), um dos 

mais tradicionais grupos do setor de autopeças do mundo e que teve sua origem 

na Alemanha em 1920. O Grupo MAHLE, incluindo a Companhia, conta, atualmente, 

com mais de 170 plantas industriais em 35 países e cinco continentes, 15 centros de 

pesquisa e desenvolvimento totalizando 77 mil colaboradores. 
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Segmentos e Produtos 

No segmento operacional, a Mahle atua em duas frentes: componentes de motores 

e filtros. Entre os principais produtos e serviços podemos destacar os, eixos de 

comando de válvulas, camisas, porta anéis e pinos. A companhia afirma ser líder no 

Brasil na comercialização de pistões, anel de pistão e bronzinas para motores de 

combustão interna, em termos de quantidade de peças vendidas, resultando em uma 

participação de mercado (market share), em 2016, de 49%, 85% e 83%, 

respectivamente. 

 

 

 

Participação na receita líquida por segmento 

 

Fonte: Elaboração própria, Ri da companhia 

88,6%

11,4%

Componentes de motores Filtros

    Filtro de combustível Kit – Pistão, Anéis, Camisas 
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2. Histórico da Empresa 

1950: A Mahle Metal Leve é fundada sendo a primeira fabricante nacional de 

pistões.  

1971: A Companhia listou suas ações na Bolsa de Valores de São Paulo, atualmente 

denominada B3 (Brasil, Bolsa, Balcão). 

1996: O grupo Mahle GmbH adquiriu a empresa em 1996, contribuindo com 

importantes negócios e ativos para a Companhia.   

2007: A Companhia deu importantes passos para aumentar sua presença na 

Argentina por meio da aquisição do fabricante de válvulas Edival, dando origem à 

MAHLE Argentina S.A., e da compra do negócio de Aftermarket na Argentina do 

Grupo MAHLE.  

2010: A companhia passou por uma importante transformação, onde o Mahle GmbH 

reestruturou a estrutura societária para centralizar toda a operação sul-

americana sob a Mahle Metal Leve.  

Como parte deste processo de reorganização, todas as ações preferenciais de 

emissão da Companhia foram convertidas em ações ordinárias da mesma, em 

seguida foi aprovado um aumento do capital social da Companhia, e ainda a 

realização de oferta pública de distribuição secundária de ações de emissão da 

Companhia, e posterior adesão da Companhia ao segmento de listagem denominado 

Novo Mercado da B3. 

2015: Foi constituída a sociedade denominada Innoferm Tecnologia, onde a 

Mahle Metal Leve adquiriu a participação do capital social de 33,3% da 

companhia. A Innoferm Tecnologia tem como objeto o desenvolvimento e 

comercialização de tecnologias relacionadas à produção de etanol via biomassa e 

outras tecnologias adjacentes. 
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3. Estrutura Societária 

Em relação à estrutura societária da Mahle, podemos visualizar na imagem abaixo a 

composição referente ao final 2018 e 2017, respectivamente, com o perfil dos 

acionistas em relação à quantidade de ações da Companhia e do free-float, sendo 

representado da seguinte forma: 

 

Fonte: Ri da companhia 

Na imagem abaixo demonstra a composição dos principais países na base acionária 

(free-float) da Companhia ao final de 2018 e 2017, respectivamente: 

 

Fonte: Ri da companhia 
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As ações da Mahle Metal Leve (LEVE3) estão listadas no Novo Mercado da B3, o mais 

alto padrão nível de governança corporativa, ou seja, detém apenas ações ON (com 

direito a voto) e 100% de tag-along.  

Na imagem abaixo podemos visualizar a composição acionária da companhia, onde 

os controladores detêm cerca de 70% e o Free Float registra 30%. 

 

Fonte: Ri da Companhia 
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4. Ativos da Mahle Metal Leve 

A Mahle possui cinco plantas industriais, sendo quatro instaladas no Brasil, nas 

cidades de Mogi Guaçu (SP), onde possui duas plantas, São Bernardo do Campo (SP) 

e Itajubá (MG), e uma na Argentina, na cidade de Rafaela.   A empresa detém dois 

centros de distribuição, sendo um em Limeira (SP) e outro em Buenos Aires na 

Argentina, bem como um Centro de Tecnologia, localizado em Jundiaí (SP), o 

qual se destaca entre os maiores e mais bem equipados centros de tecnologia de 

desenvolvimento de componentes e soluções integradas para motores à combustão 

interna da América Latina. 

JUNDIAÍ – Centro Tecnológico

 

Mahle 

 

Centro de Distribuição

 

Mahle 
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5. Análise Setorial 

Cenário Interno (52% de receita da companhia) 

O ano de 2017 foi um marco no início do ciclo de recuperação econômica no 

Brasil após três anos e meio de quedas, no qual o setor de autopeças enfrentou uma 

das crises mais fortes em função da queda da produção de veículos no Brasil.  

Esses movimentos de recuperação impactaram diretamente no aumento da 

confiança do consumidor, o que influenciou positivamente a demanda por bens 

duráveis, como por exemplo, os veículos.  

Em 2018, podemos visualizar uma continuidade desse movimento de virada na 

economia, onde a Companhia conseguiu se beneficiar da recuperação do mercado 

interno brasileiro, apesar do impacto negativo causado pela greve dos 

caminhoneiros e, que impactou diretamente diversos setores da economia, como 

também a indústria automotiva.  

A imagem abaixo mostra a evolução do setor automobilístico em 2018. 

Evolução do setor automobilístico brasileiro 

 

Fonte: Anfavea 

Dados divulgados pela Anfavea referentes ao mês de fevereiro de 2019, registraram 

um crescimento de 20% na produção e venda de veículos ante o mesmo período do 

ano anterior. O volume foi o maior para o mês desde 2014, com uma produção 

de 257 mil unidades, entre automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus.   
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Por outro lado, o mês de Março não foi tão animador, registrando uma queda de 

10% na comparação com o mesmo mês do ano anterior. Segundo a Anfavea o 

resultado foi influenciado por alguns fatores como a greve dos trabalhadores, a 

enchente na fábrica da Mercedez- Benz e a redução das exportações. Considerando 

que o mercado local da Companhia (equipamento original e aftermarket) 

representou 52,4% da receita em 2018, a mesma entende estar bem posicionada 

frente a este cenário no Brasil. 

Cenário Externo (48% de receita da companhia) 

No cenário internacional, para 2019, existe um temor e algumas especulações em 

relação à economia norte-americana (onde se acredita que o ciclo de crescimento 

está perto do fim depois de anos de expansão) aliado ao risco de guerra comercial 

entre este país e a China. Ainda sobre a China teme-se que uma possível 

desaceleração econômica poderia impactar o crescimento dos países exportadores, 

como o Brasil, através de uma redução forçada dos preços de mercado.  

Destaca-se que, por outro lado, a companhia possui cerca de metade da sua receita 

proveniente de exportação, essencialmente para Europa e Nafta (México, EUA e 

Canadá). Mesmo assim, o mercado acredita que as chances são altas de que ocorra 

um arrefecimento no crescimento mundial.  

 

Fonte: Ri da companhia 
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A imagem abaixo mostra a evolução de exportação do setor automobilístico em 

2018 na comparação com o ano de 2017. 

Exportação consolidada por região geográfica

 
Fonte: Ri da companhia 

Brasil é um dos únicos países para os quais se espera um crescimento robusto nos 

próximos anos. Mas devido à relevância das exportações, um bom resultado local 

pode não ser suficiente para compensar uma menor demanda externa por 

autopeças. Esperamos que o mercado brasileiro aquecido compense os 

impactos da desaceleração argentina. Vale destacar que a companhia espera uma 

retração de 20% nas vendas na Argentina em 2019. 

Além disso, boas partes dos carros brasileiros produzidos estão sendo exportado, o 

que também beneficia a companhia. Já a situação na Argentina é bastante delicada, 

com um mercado mais fraco e um Peso desvalorizando (resultados são consolidados 

nesta divisão). 

 

Fonte: Ri da companhia 
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6. Mahle Metal Leve no setor de indústria 

A Mahle possui atuação no setor através de dois mercados principais, com 

características dos processos de comercialização e distribuição distinta através do 

mercado de equipamento original (OEM) e de peças para reposição (Aftermarket). 

Mercado OEM: 

O mercado de OEM doméstico brasileiro é o principal driver de crescimento 

da companhia, à medida que as vendas de carros novos continuam aquecidas. 

Nesse mercado não há a figura de um distribuidor (ou intermediário) entre a 

Companhia e os clientes. O produto sai da fábrica com destino ao cliente. Nesse caso, 

podem ocorrer algumas situações: (a) a transportadora contratada pelo cliente 

retira o produto na Companhia, (b) a Companhia entrega o produto no local indicado 

pela transportadora contratada pelo cliente, ou ainda, (c) o produto é entregue 

diretamente ao cliente. 

A Mahle é líder em atuação nesse mercado, com uma participação (market share), 

em 2017, de 49%, 85% e 83%, na comercialização de pistões, anéis de pistão e 

bronzinas para motores de combustão interna, respectivamente. 

Mercado Aftermarket: 

No Brasil, a Companhia foi uma das empresas pioneiras na criação de um Centro 

de Distribuição exclusivo dedicado ao Aftermarket o qual está localizado na cidade 

de Limeira, SP.  

Tanto no mercado local como também em outros países as vendas são realizadas a 

Distribuidores especialistas no segmento de Aftermarket que, com seus pontos de 

vendas, as revende em diversos canais de distribuição que cobrem desde os 

atacadistas, como também empresas de transportes / frotistas, retificas de motores, 

oficinas mecânicas e em alguns casos específicos usuários finais. Nesse mercado a 

MAHLE Metal Leve possui outros dois canais de distribuição como o Private Label 

(marcas privadas) onde os produtos fabricados pela Companhia são vendidos a 

determinados clientes em suas próprias marcas, e o Direct Shipment que consiste 
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nas Vendas diretas para as concessionarias, através de uma parceria com as 

Montadoras (OE / OES). 

Participação dos mercados em relação à receita líquida 

 

Fonte: Ri da companhia 

Novos Projetos 

No começo de 2018, o Conselho de Administração da Companhia aprovou o Plano 

de Negócios para a industrialização e a comercialização da tecnologia MBE2. Trata-

se de uma solução que aumenta o rendimento da produção de bioetanol em, no 

mínimo, 10%, sem que seja preciso aumentar a área plantada de cana de açúcar, 

melhorando bastante a produtividade. Com isso, podemos visualizar que a Mahle 

está buscando diversificar cada vez mais o portfólio, com objetivo até mesmo de 

encarar os desafios energéticos globais do setor automotivo que poderão vir no 

médio/longo prazo. 

Rota 2030 

Como vimos, podemos visualizar uma grande expectativa de recuperação da 

economia brasileira, e especificamente no setor automobilístico, agora com uma 

maior atratividade de novos investimentos no país em função do programa Rota 

2030. Em dezembro de 2018 foi aprovado o chamado Programa ROTA 2030, que 

estabelece metas de melhoria de eficiência energética para os modelos 

comercializados no Brasil de carros de passageiros, SUV´s (veículo utilitário 

esportivo) e comerciais leves. Outro fator adicional positivo do ROTA 2030 é a sua 

visibilidade de quinze anos, em ciclos terminando em 2022, 2027 e 2032, 

permitindo previsibilidade para definição de estratégias de desenvolvimento para a 

indústria automotiva e sua cadeia de fornecedores. Resultado Financeiro 
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7. Análise Financeira 

A Mahle vem demonstrando ao longo dos anos resultados bastante consistentes, 

no gráfico abaixo podemos visualizar essa consistência em geração de receita e 

EBITDA, sendo importante destacar o forte impactado ocasionado pela crise em 

2016, um período de inflação alta, confiança do consumidor muito baixa e restrição 

ao crédito. Esses fatores afetaram diretamente o setor automotivo brasileiro, que 

obteve uma retração nas vendas e produção de veículos de 19,9% e 11%, 

respectivamente, em comparação ao ano de 2015. 

 

Fonte: Elaboração própria, Mahle 

Em 2018, a Companhia apresentou crescimento de 14,4% na sua receita 

líquida consolidada, em comparação com 2017. A tabela abaixo demonstra a 

dinâmica das receitas por mercado de atuação com seus respectivos impactos em 

termos de volume/preço e variação cambial entre os anos: 

 

Fonte: Ri da companhia 
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Ao longo dos anos a Mahle conseguiu manter um indicador dívida líquida/EBITDA 

bastante saudável, onde atualmente atingiu o menor nível de alavancagem 

operacional desde 2008.  

 

Fonte: Elaboração própria, Mahle 

 

Em relação à lucratividade, a companhia mantém números estáveis historicamente, 

com detalhe para mais um impacto no ano de 2016, onde nesse caso houve uma 

provisão de R$ 188,6 milhões referente ao impairment no negócio de anéis de 

pistões e reversão de R$ 64,1 milhões referente a IR/CSSL proveniente deste mesmo 

impairment. Entretanto, essa é uma despesa considerada apenas contábil, sem 

efeito caixa para companhia. 

 

Fonte: Elaboração própria, Mahle 
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8. Proventos  

Na Mahle, além de considerarmos um grande potencial de crescimento, também é 

uma excelente pagadora de dividendos, registrando um dividend yield em 

torno de 7% a.a. A empresa tem como objetivo de longo prazo distribuir até 100% 

do lucro líquido na forma de dividendos. 

A tabela abaixo mostra a distribuição de proventos nos últimos anos: 

Data da 
Aprovação 

Data do 
Pagamento 

Tipo do 
Provento 

Exercício 
Referência 

Total (R$) 
Valor/Ação 

(R$) 

26/12/2018 21/05/2019 JCP 2018 14.545.232,25 0,113 

13/11/2018 12/12/2018 JCP 2018 71.663.522,74 0,559 

27/04/2018 24/05/2018 Dividendos 2017 143.634.100,94 1,119 

27/12/2017 24/05/2018 JCP  2017 14.873.548,42 0,115 

14/11/2017 21/12/2017 JCP 2017 22.116.531,35 0,172 

08/08/2017 15/09/2017 JCP 2017 50.971.215,94 0,397 

09/08/2016 29/08/2016 JCP 2016 30.958.267,40 0,241 

27/04/2016 23/05/2016 JCP 2016 23.138.955,06 0,18 

27/04/2016 23/05/2016 Dividendos 2015 26.025.250,57 0,202 

29/12/2015 23/05/2016 JCP 2015 7.476.687,56 0,058 

 

Fonte: Ri da companhia 
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9. Valuation 

Cenário 1 - Pessimista: 

Premissa: Nesse cenário as condições macroeconômicas se deterioraram e o 

impacto no resultado operacional da companhia é inevitável, as vendas no mercado 

doméstico e externo se reduzem nos próximos anos. 

Nesse cenário o preço justo da LEVE3 seria R$ 17,50. Nosso preço justo neste 

cenário é baseado na metodologia de fluxo de caixa descontado, usando uma taxa de 

desconto de 11,5% real. 

Cenário 2 – Base: 

Premissas: Estimamos um crescimento forte nas vendas nos próximos anos, 

impulsionado principalmente pela expansão do mercado doméstico, projetamos 

um crescimento da receita de 9% ao ano no mercado doméstico e 3% ao ano no 

mercado externo. As premissas macroeconômicas estão em linha com as projeções 

do mercado não dando benefício da dúvida de eventuais aprovações de reformas 

(melhoras nas condições macros) ou agravamento circunstancial das condições 

financeiras internacionais.  

Nesse cenário o preço justo da LEVE3 seria R$ 38.50. Nosso preço é baseado na 

metodologia de fluxo de caixa descontado, nesse cenário usando uma taxa de 

desconto de 10% real. 

 

Fonte: Elaboração Própria (cotação do dia 12/04/19) 
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Cenário 3 – Otimista: 

Nesse cenário o preço justo da LEVE3 seria R$ 45,10 o ativo uma valorização de 

84%.  Nosso alvo é baseado na metodologia de fluxo de caixa descontado, nesse 

cenário usando uma taxa de desconto de 8,5% real. 

Principais riscos 

Retrações na economia dos países onde atua ou para os quais exporta. 

O mercado interno representa 52,4% da receita líquida de vendas da companhia 

sendo 28,1% no mercado de equipamento original e 24,3% no Aftermarket. Com 

isso, caso ocorra uma retração econômica na região do NAFTA ou da comunidade 

Europeia, que são regiões que absorvem a maior parte das exportações da 

Companhia, pode afetar diretamente os resultados da Mahle. 

Riscos de Recall 

Falhas de componentes da Mahle podem provocar acidentes com danos 

patrimoniais, lesões e morte dos consumidores de veículos. O que faria a companhia 

incorrer em gastos significativos para reembolsar seus clientes montadoras pelos 

danos sofridos, com valores acima das coberturas de seguros. 

As matérias-primas utilizadas pela indústria de autopeças são commodities 

internacionais.  

Com isso, qualquer aumento de preço ou indisponibilidade dessas commodities no 

mercado internacional pode afetar diretamente as operações e resultados da 

companhia. Entre os principais insumos que a Mahle utiliza para fabricar seus 

produtos são: Alumínio, níquel, cobre, estanho, aço, resinas e papéis para filtros. Um 

aumento de preço ou indisponibilidade dessas commodities no mercado 

internacional pode afetar as operações, custos e consequentemente os resultados da 

Companhia.  

Um risco para o longo prazo no setor, devemos considerar a possibilidade de 

substituição dos motores a combustão por outras tecnologias mais limpas. 
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Assim, com o passar dos anos o avanço de veículos elétricos poderá se tornar uma 

realidade mais clara.  

A Mahle acredita que essa mudança dependerá muito de região para região, 

como por exemplo no caso do Brasil não faz sentido desenvolver uma frota de carros 

100% elétrica, dado que poderia comprometer toda infraestrutura de geração 

elétrica, além de desperdiçar uma importante tecnologia desenvolvida com os 

biocombustíveis. 

Como citamos, recentemente a Mahle desenvolveu uma tecnologia (MBE2) para 

aumentar o rendimento da produção de biotenal, o que é bastante positivo dado que 

a companhia visualiza uma solução econômica e viável de carro híbrido a etanol 

mais provável de obter um forte crescimento nos próximos anos. 
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10. Múltiplos Comparáveis 

Os principais players do segmento de veículos e peças com capital aberto em 

bolsa são a Metal Leve, Tupy, Marcopolo e Randon. 

Comparamos os indicadores de Rentabilidade (ROE = Lucro Líquido/Patrimônio 

líquido, que mostra a capacidade da empresa em criar valor a partir dos seus 

próprios recursos e do dinheiro aplicado pelos investidores) e de Lucratividade 

(Margem Líquida = Lucro Líquido/Receita Líquida que é basicamente o quanto em 

termos percentuais que empresa está conseguindo transformar suas receitas em 

lucro). 

Com isso constatamos no gráfico abaixo que a Metal Leve está muito bem 

posicionada no setor, com maior Rentabilidade (ROE elevado de 21,7%) e 

Lucratividade (Margem líquida de 11,3%) que as demais empresas listadas.  

Vale destacar que nos últimos sete anos, a Mahle Metal Leve conseguiu manter 

um ROE histórico de aproximadamente 13%, e uma margem líquida em torno 

de 7%. 

 

Rentabilidade e Lucratividade Comparada 

 

Fonte: Elaboração própria, Economatica 
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Em relação ao endividamento, utilizamos o indicador Dívida Líquida/EBITDA 

como base. Este indicador mostra em quantos anos a empresa conseguiria quitar 

sua dívida usando todo o seu potencial de geração de caixa (EBITDA). 

Existe um consenso no mercado que um indicador Dívida Líquida/EBITDA abaixo 

de três vezes, seria um indicador confortável para as companhias. Com isso, no 

gráfico abaixo podemos visualizar que a Mahle Metal Leve está em um patamar 

de dívida bastante confortável, registrando atualmente 0,4 vezes o EBITDA, 

ficando bem abaixo dos principais comparáveis do setor. 

 

Fonte: Elaboração própria, Economatica 

 

Um destaque para a Mahle Metal Leve é sua capacidade de distribuir bons 

dividendos, registrando atualmente 7,13% de dividend yield, ficando a frente de 

seus principais concorrentes do setor. 

 

 

Fonte: Elaboração própria, Economatica 
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Em relação aos múltiplos de preço, que são métricas que podem ser utilizadas para 

avaliação do preço relativo do ativo, vamos usar as relações P/L (Preço/Lucro), 

P/VPA (Preço/Valor Patrimonial por Ação) e EV/EBITDA.  

As três métricas têm o objetivo de avaliar, respectivamente, o quanto o investidor 

está disposto a pagar pela geração de lucro, pelo patrimônio e pelo potencial de 

geração de caixa (EBITDA) das empresas.  

No geral, quanto menor são esses indicadores de preço, melhor para o 

investidor. Ou seja, mais barato está o ativo.  

Na tabela abaixo, podemos verificar que atualmente as ações da Mahle Metal Leve 

estão sendo negociadas a múltiplos (P/L e EV/EBITDA) abaixo da média do setor, 

ficando lado a lado com a Tupy como principais destaques e descontos do setor. 

Múltiplos LEVE3 TUPY3 POMO4 RAPT4 
MÉDIA DO 

SETOR 

P/L 10,1 9,3 18,0 20,1 15,8 

EV/EBITDA 6,7 5,0 11,8 8,0 8,3 

P/VPA 2,2 1,1 1,6 1,6 1,4 

Fonte: Elaboração própria, Economatica 

 

Visualizamos hoje as ações da Mahle Metal Leve sendo negociada abaixo da sua 

média histórica em termos de EV/EBITDA, registrando atualmente cerca de 6,7x o 

EBITDA.  

MÚLTIPLO DE PREÇO 

 

Fonte: Elaboração própria, Economática 
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11. O que o mercado pensa da Mahle Metal Leve? 

O preço médio projetado para a LEVE3 é de 30,86 R$ o que fornece um retorno de 

33,4% em relação aos níveis atuais. Os analistas mais otimistas projetam a ação na 

faixa dos R$ 35,00.  

Entre os 8 analistas que cobrem a empresa, 5 recomendam compra enquanto 2 estão 

com recomendação neutra e 1 de venda, de forma geral vemos um otimismo do 

mercado com a performance futura das ações (figura abaixo). 

 

Fonte: Bloomberg (cotação dia 15/04/19) 
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12. Tese de Investimento 

Excelência e inovação tecnológicas 

O setor em que a Mahle atua é altamente competitivo e demanda um alto grau de 

inovação tecnológica. Com isso, desde 1978 a Mahle pode contar com um Centro 

Tecnológico próprio no Brasil, e em 2008 houve a inauguração de um novo centro 

tecnológico em Jundiaí (SP), na qual acredita ser um dos maiores e mais bem 

equipados centros de tecnologia de desenvolvimento de componentes e soluções 

integradas para motores à combustão interna da América Latina. 

Amplo portfólio de produtos, soluções integradas e customizadas traz um 

grande diferencial competitivo 

A Companhia possui um amplo portfólio de produtos (aproximadamente 73 mil 

diferentes itens vendidos em 2015).  Fornece não somente itens avulsos, mas 

também sistemas completos, integrados e customizados para as necessidades 

específicas de seus principais clientes.  O que contribuiu para uma relação muito 

próximo com os clientes, acreditando ser um diferencial competitivo, importante 

para manter sua expressiva participação no mercado (Market share).  

Diversificação dos mercados de atuação 

A Mahle vem buscando adequar seu mix de mercado para equilibrar a atuação nos 

segmentos OEM e Aftermarket, tanto nos mercados interno e externo, para 

compensar as oscilações nos diferentes segmentos e mercados e a estabilizar suas 

margens de lucratividade ao longo do tempo. Acreditamos em um mercado interno 

com crescimento mais forte nos próximos anos, dado a forte retração que o setor 

passou na última crise.  Adicionalmente, a base de clientes é bastante pulverizada, o 

que diminui muito sua exposição a clientes específicos. 

Solidez financeira 

Podemos dizer que a Mahle possui uma sólida estrutura financeira que confere 

flexibilidade para melhor aproveitar novas oportunidades estratégicas e de 

expansão, historicamente tem mantido baixo nível de endividamento, e seu negócio 
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tem proporcionado margens EBITDA mais altas que a média das Companhias que 

atuam em seu setor, tanto no Brasil quanto em nível global, o que, aliado à sua forte 

geração de caixa e ao seu baixo endividamento, tem a permitido fazer movimentos 

estratégicos, investir continuamente em pesquisa e desenvolvimento de seus 

produtos e tecnologias e prover retornos atraentes aos seus acionistas.  
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13. Conclusão 

Por fim, acreditamos que a Mahle Metal Leve tem potencial para captar esse novo 

ciclo macroeconômico do Brasil, com um cenário de inflação e taxas de juros mais 

baixos, aliado com uma perspectiva de retomada do crescimento do setor 

automobilístico. A companhia possui portfólio de produtos diversificados, atuando 

em peças de reposição no mercado interno e externo, o que deve garantir a 

resiliência nos seus resultados, apesar dos impactos negativos vindos do mercado 

Argentino.  

Mantemos uma visão positiva para o case no médio/longo prazo, visualizando 

um potencial de crescimento para companhia principalmente via retomada do 

mercado doméstico, assim como, uma continuidade de ótimos dividendos 

distribuídos.  


