
OPORTUNIDADE DE INVESTIMENTO 

INDÚSTRIA DE TRANSMISSÕES AUTOMOTIVAS 

INDÚSTRIA 

 

Negócio: 
• Fundação: Empresa fundada no ano de 2006;  

• Atuação: Industrialização e comercialização de itens de transmissão automotiva; 

• Localização: Localizada em importante polo metal mecânico da região nordeste do Rio Grande do Sul; 

• Produtos: Produtos rotativos para mecânica de veículos; 

• Principais Clientes: Cadeia de reposição e montadoras; 

• Equipe: 18 Colaboradores. 

Informações Comerciais: 
• A comercialização dos seus produtos se dá através do comércio de lojas especializadas em peças de 

reposição, montadoras principalmente da área agrícola pesada, representantes com atuação no âmbito 

nacional e com carteira de clientes ativa e fidelizada; 

Informações Financeiras (retrospectiva/estimadas): 

Receita Líquida (média anual últimos cinco exercícios): R$ 3,8 Milhões 

(melhor ano em 2018 com R. L. de R$ 4,6 Milhões) 

EBITDA (média anual últimos cinco exercícios): R$ 853 Mil 
(melhor ano em 2018 com Ebitda de R$ 1,2 Milhão) 

Resultado Líquido (média anual últimos cinco exercícios): R$ 530 Mil 
(melhor ano em 2018 com L.L. de R$ 882 Mil)  

Débitos com Terceiros (Contábil): R$ 0,00 

Disponível (Contábil): R$ 244 Mil 

Estrutura Operacional: 

• Área industrial alugada com 2.550 m²; 

• Ativos operacionais no valor (Contábil) de R$ 2 Milhões; 

Principais Máquinas:  

• Geradoras de dentes tipo Renânia 

• Geradora vertical Fellows 

• Brochadeira para estrias internas 

• Chanfradeira para dentes de engate. 

• Máquina Shaving para acabamento dos dentes. 

• Aparelho para conferir envolvente, alinhamento e excentricidade. 

 

Informações Adicionais: 
• Grande capacidade de internacionalização; 

• Os produtos possuem padrão de qualidade que os distingue no seu mercado. A empresa dispõe de 

laboratório próprio com equipamentos de precisão e pessoal qualificado para efetuar as análises necessárias 

ao acompanhamento de todos os processos de fabricação. 

Contato: 
André M. Weber / (54) 3066.4808; (11) 2246.2965 / contato@controle-rs.com.br 

CONTROLE ASSESSORIA EMPRESARIAL www.controle-rs.com.br  
As informações acima são preliminares e resumidas a partir das demonstrações contábeis fornecidas pela empresa e 

Laudo Técnico de Avaliação Econômica, não tendo sido realizado Due Diligence. 
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