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MALE na direção da eletrônica de veículos 

• Aquisição da especialista em eletrônica Nagares 

• Fortalecendo a competência em mobilidade elétrica 

Stuttgart, 15 de março de 2017 – a MAHLE planeja assumir o controle da 

especialista em eletrônica espanhola Nagares SA. Ficou acordado com os 

proprietários daquela companhia familiar que o preço da operação não será 

revelado. A transação ainda está sujeita a aprovação pelas autoridades 

antitruste.  

A Nagares desenvolve fabrica uma variedade de produtos para a indústria 

automotiva, incluindo unidades de controle e eletrônica de potência para 

componentes elétricos auxiliares e sistemas de gerenciamento térmico, além 

de conversores de potência para soluções de mobilidade elétrica. Com 435 

colaboradores, a companhia baseada em Motilla del Palancar realizou vendas 

de cerca de 70 milhões de euros em 2015. 

Fundada em 1971, a companhia familiar opera quatro plantas produtivas e um 

centro de desenvolvimento da Espanha. Por meio de seus escritórios, também 

tem uma presença na Europa, América do Norte e Ásia. Seus clientes incluem 

diversos fabricantes internacionais de automóveis. Em cooperação com a 

Universidade Politécnica de Valência, a companhia criou uma disciplina de 

Mecatrônica. 

“Com a Nagares, estamos fortalecendo nossa competência relacionada a 

sistemas para a mobilidade elétrica. O movimento da MAHLE para a eletrônica 

de controle e potência é um passo importante no caminho na direção de 

acionamentos e unidades elétricas integrados”, explica Wolf-Henning Scheider, 

Presidente do Conselho de Administração da MAHLE e CEO. 

Os segmentos de negócio da companhia espanhola encaixam-se bem na 

divisão Mecatrônica da MAHLE, que combinou as atividades no campo de 

acionamentos elétricos desde 2016. Além de motores elétricos, a divisão 
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também desenvolve e fabrica trens de força elétricos e sistemas mecatrônicos. 

Estas tecnologias são principalmente usadas em veículos de passeio e 

comerciais, além de aplicações fora-de-estrada. A MAHLE, portanto, contribui 

de maneira essencial tornando o transporte mais sustentável, promovendo a 

mobilidade elétrica e a eficiência energética e reduzindo significativamente a 

poluição do ar decorrente dos veículos. 

“MAHLE e Nagares são um casamento excelente. As duas companhias 

compartilham a meta comum de desenvolver a mobilidade com novas soluções 

e sistemas”, enfatiza Herminio Navalón, Sócio-gerente da Nagares. 

 

Sobre a MAHLE - MAHLE é um fornecedor internacional líder da indústria 

automotiva. Com seus produtos, que vão de motores de combustão interna e 

seus periféricos até soluções para veículos elétricos, o grupo encaminha todas 

as questões essenciais ligadas às tecnologias de trem de força e ar 

condicionado, de sistemas e componentes para motores a filtração e 

gerenciamento térmico. Os produtos MAHLE estão presentes em metade dos 

veículos do planeta. Os componentes e sistemas MAHLE também são usados 

fora da estrada – em aplicações estacionárias, em máquinas móveis ou ainda 

em meios de transporte como barcos, aviões e trens.  

Com um quadro de cerca de 76.000 colaboradores, em 2015 o grupo gerou 

vendas de 11,5 bilhões de euros. Atualmente, a MAHLE está representada em 

34 países, com mais de 170 plantas produtivas. Em 15 grandes centros de 

desenvolvimento localizados na Alemanha, Grã-Bretanha, Luxemburgo, 

Eslovênia, EUA, Brasil, Japão, China e Índia, cerca de 6.000 engenheiros e 

técnicos de desenvolvimento trabalham buscando soluções inovadoras para a 

mobilidade do futuro. 
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Para mais informações 

MAHLE GmbH 

Ruben Danisch 

Comunicações Corporativas / Relações Públicas 

Pragstrasse 26–46 

70376 Stuttgart, Alemanha 

Telefone: +49 711 501-12199 

Fax: +49 711 501-13700 

ruben.danisch@mahle.com 

 

 

	

 


