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Fornecedor Rotavi 
 
 
Prezados Senhores, 
 
Tendo em vista o relatório apresentado pelo Instituto ETHOS de 
Empresas e Responsabilidade Social, relativo à Cadeia produtiva do Aço, 
de empresas com atuação no mercado a produtores que desrespeitam 
as legislações trabalhistas, e ao questionamento efetuado, em 
20/09/2011, a pedido dos realizadores do evento, por intermédio do 
Instituto Ethos, solicitando esclarecimentos a MAHLE Metal Leve S.A. em 
relação às ações realizadas pela empresa para evitar, em sua cadeia 
produtiva, a compra de matéria-prima ou de insumos oriundos de 
fornecedores que cometem estas infrações às legislações trabalhistas, 
neste caso, referente à empresa ROTAVI, que se utiliza ou foi 
beneficiada de trabalho escravo, a MAHLE Metal Leve S.A. vem prestar 
aos Senhores, e ao público em geral, os seguintes esclarecimentos: 
 
 
I) Em relação às medidas adotadas para se precaver de fornecedores 
que possivelmente atuem de forma irregular, a MAHLE Metal Leve S.A., 
bem como as demais empresas do Grupo MAHLE - Brasil adotam 
normas e procedimentos para o desenvolvimento de fornecedores de 
produtos e serviços, constantes no manual “Desenvolvimento e 
Monitoramento de Fornecedores”, aplicável aos fornecedores de 
matérias-primas, componentes e outros materiais e serviços definidos 
pelo departamento de Qualidade e Meio Ambiente de cada unidade 
produtiva do Grupo, no qual é entregue ao fornecedor no ato de 
contratação, contendo assinatura no protocolo de recebimento, inclusive, 
constando seu devido entendimento, e cujo conteúdo abrange critérios 
relativos ao credenciamento - através de empresas certificadas - 
sistemas de inspeção, de acompanhamento e avaliação de desempenho 
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de fornecedores, programas de qualidade, bem como sistemas de 
descredenciamento de fornecedores. 
 
O objetivo é o de desenvolver fornecedores que tenham capacidade e 
intenção de serem parceiros de longo prazo na busca da excelência e no 
compromisso de seus fornecedores com os princípios de melhoria 
contínua da qualidade e do meio ambiente. É requisito mínimo de que 
todos os seus fornecedores possuam seu sistema de qualidade 
certificado conforme a Norma ISO 9001:2000 e sejam licenciados por 
órgãos ambientais competentes. A MAHLE Metal Leve possui sistema de 
qualidade certificado, conforme a norma ISO/TS 16949:2002, e estimula 
seus fornecedores a desenvolverem seus respectivos sistemas de 
qualidade de maneira a atender os requisitos das normas ISO 9001: 
2000, ISO/TS 16949 e ISO-14000: 2004. A companhia salienta que a 
empresa ROTAVI possui Certificação ISO 9001, para garantia de 
qualidade de seus produtos, fornecedores e processos produtivos (vide 
documento anexo). 
 
 
II) Em relação ao posicionamento da companhia a respeito desta 
denúncia, a mesma informa que a MAHLE Metal Leve imediatamente 
notificou o fato a empresa ROTAVI e solicitou esclarecimentos sobre este 
assunto, a qual até este momento não se pronunciou oficialmente, e que 
esta situação de silêncio absoluto, nos permitirá o seu 
descredenciamento, bem como a efetivação de outras medidas legais 
que se fizerem necessárias. 
 
 
III) A MAHLE Metal Leve, declara ainda que medidas de substituição 
deste fornecedor já estão em curso desde Junho/2011, quando tivemos 
conhecimento durante a reunião Abifa, porém trata-se de um processo 
complexo de longa duração, em função da dificuldade de encontrar 
alternativas no mercado Nacional e Internacional referente à 
especificação de material fornecido atualmente pela empresa ROTAVI. 
Em função desta dificuldade citada acima, porém respeitando o 
compromisso com a Sociedade, a MAHLE já está em fase de 
desenvolvimento de alteração de produto final (anéis de pistão), onde 
ressaltamos a complexidade deste desenvolvimento com suas 
respectivas etapas, onde serão necessários desenvolvimentos de campo 
e testes de longa duração.  
 
 
IV) A MAHLE Metal Leve esteve presente nas reuniões convocadas pelo 
Instituto ETHOS, e surpreendemente, notamos que outros fornecedores 
mencionados em outros processos, também são fornecedores da 
MAHLE Metal Leve atualmente, tais como Gerdau, Arcelor Mittal, CSN 
(via ARMCO, Mangels, Brasmetal), Elkem, o que motivou imediatamente 
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nossa solicitação de esclarecimento destas empresas e suas respectivas 
ações de combate à esta situação, conforme Carta anexa. 
Estamos neste momento, aguardando posicionamento oficial destas 
empresas para analisarmos quais medidas também poderemos aplicar 
junto a estas empresas. 
 
Mediante as ações expostas acima, a MAHLE Metal Leve declara que 
não medirá esforços para combater situações irregulares como esta 
apresentada e estará ao lado do Instituto ETHOS e de seus parceiros 
neste combate , em busca de uma Sociedade mais justa, digna e com 
responsabilidade para com o próximo. 
 
 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
MAHLE METAL LEVE S.A. 
Marcelo Nery Santiago 
Gerência Executiva de Compras 
 


