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Conselho de Supervisão da MAHLE indica o Dr. Jörg 
Stratmann como o novo CEO e Presidente do Conselho e 
Administração  

 engenheiro industrial de 48 anos de idade tornou-se o 

novo CEO do Grupo MAHLE em 1 de fevereiro de 2018. 

 Wolf-Henning Scheider deixou a MAHLE em 31 de 

janeiro de 2018. 

 Os arranjos para a sucessão e as novas indicações 

para a alta gestão do Grupo MAHLE foram 

implementados de forma rápida e sustentável. 
 
Stuttgart/Alemanha, 31 de janeiro de 2018 – Desde 1 de 
fevereiro, o novo CEO da MAHLE, o quarto maior fornecedor 
automotivo da Alemanha, com vendas em torno de 13 bilhões 
de euros e 77.000 colaboradores, é o Dr. Jörg Stratmann. 
Quando a ZF Friedrichshafen AG e Wolf-Henning Scheider, 
Presidente do Conselho de Administração da MAHLE até o 
fim de janeiro, expressaram seu desejo de mudança, o Grupo 
MAHLE conseguiu resolver rapidamente a questão.  

A rápida transição foi feita de forma muito fácil porque a MAHLE 

já tinha indicado o Dr. Jörg Stratmann como um possível 

sucessor. O Dr. Stratmann juntou-se ao Grupo MAHLE depois de 

deixar a Continental AG, em 2008, e tem assumido tarefas cada 

vez mais exigentes. Até agora, ele era o responsável pela gestão 

de todo o Grupo MAHLE Behr, agora unidade de negócios 

Gerenciamento Térmico MAHLE, que compreende diversas 
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unidades operacionais e, recentemente, com seus produtos 

orientados para o futuro, respondeu por mais de 45% das vendas 

do Grupo MAHLE. 

“O Dr. Stratmann traz uma riqueza em termos de experiência 

automotiva – tanto de uma perspectiva técnica quanto de 

negócios. Ele é a pessoa ideal para conduzir o Grupo MAHLE”, 

declarou o presidente do Conselho de Supervisão, Prof. Dr. Heinz 

K. Junker. 

Seguindo seus passos está Bernd Eckl (50), que desde 1 de abril 

de 2017 é membro do Conselho de Administração da MAHLE, 

com responsabilidade pela unidade de negócios Sistemas e 

Componentes de Motor, que gera cerca de 22% das vendas do 

Grupo MAHLE. Bernd Eckl juntou-se à MAHLE vindo da 

GETRAG, no início de 2017, e rapidamente deu uma notável 

contribuição por meio do seu excelente trabalho em equipe junto 

ao Conselho de Administração da MAHLE. 

Georg Dietz (54) foi indicado como Membro do Conselho de 

Administração da MAHLE para a unidade de negócios de 

Sistemas e Componentes de Motor. Ele trabalha na MAHLE há 28 

anos e tem demonstrado sua competência técnica e internacional 

em diversas posições e com grandes implantações em todo o 

mundo. 

A MAHLE gostaria de desejar a Wolf-Henning Scheider, 

Presidente que deixou o Conselho de Administração em 31 de 

janeiro de 2018, tudo o de melhor e muito sucesso em sua futura 
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posição. “Nossos agradecimentos ao Sr. Scheider acima de tudo 

pelo seu trabalho intenso durante o processo de transformação 

que está atualmente afetando toda a indústria automotiva”, 

comentou o Prof. Junker. 

“Eu acredito firmemente que, com estas mudanças de pessoal e 

novas indicações, fizemos as escolhas certas para garantir um 

arranjo sustentável na alta direção do Grupo MAHLE. É 

particularmente importante para mim que foquemos ainda mais no 

desenvolvimento tecnológico contínuo do portfólio de produtos 

MAHLE. Com o time da alta direção à frente do Grupo, temos 

certeza do sucesso. Eu gostaria, particularmente, de agradecer a 

todos os acionistas e aos membros do conselhos e comitês, 

incluindo, naturalmente, aqueles do lado dos colaboradores, que 

nos ajudaram a tomar estas decisões urgentes com a rapidez 

necessária. Sem esta cooperação intensa em todos os níveis, 

uma solução tão imediata não teria sido possível”, acrescentou o 

Prof. Junker. 

 

Dr. Jörg Stratmann 

Nascido em 2969, em Münster/Alemanha, depois de se formar no 

colégio Jörg Stratmann estudou engenharia industrial com uma 

especialização em engenharia mecânica da Universidade Técnica 

de Berlim. Ele começou sua carreira profissional no departamento 

de Controladoria da Siemens Automobiltechnik, em 

Regensburg/Alemanha. Depois de obter seu doutorado, em 2000, 
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ele assumiu cargos nos EUA, Itália e na Romênia junto à Siemens 

VDO. Na Romênia, ele foi o responsável pela gestão da 

companhia nacional e também pelo centro de desenvolvimento e 

a planta de eletrônicos. 

Em 2006, ele retornou a Regensburg como Head do segmento de 

Unidade Eletrônicas de Controle para Motores a Gasolina. 

Apenas um ano depois, a Siemens VDO foi adquirida pela 

Continental AG e ele se tornou head do segmento de Veículos 

Comerciais. Em 2008, ele mudou-se para Stuttgart, Alemanha, 

para juntar-se ao Grupo MAHLE. Como membro do Comitê 

Gerencial, ele foi inicialmente responsável pela linha de produtos 

de Sistemas de Gerenciamento de Líquidos e, então, em maio de 

2009, assumiu a gestão de Vendas Automotivas e engenharia de 

Aplicação. Em fevereiro de 2013, juntou-se ao Conselho De 

Administração do Grupo MAHLE Behr e assumiu o cargo de 

Presidente em julho do mesmo ano. Em 2014, também foi 

indicado para o Conselho de Administração do Grupo MAHLE e, 

desde então, é o responsável pela unidade de negócio 

Gerenciamento Térmico. 

 

Bernd Eckl 

Bernd Eckle nasceu em 1967, em Lauterbach/Alemanha. Em 

1991, ele graduou-se como engenheiro mecânico pela 

Universidade de Ciências Aplicadas de Darmstadt, na Alemanha. 

A partir de 1992, trabalhou em vários papéis na Mannesmann 

VDO AG antes de mudar-se para a GETRAGT GmbH & Cie KG 
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em 2002, como membro do Conselho de Administração e Head 

de Compras. Em 2004, ele tornou-se membro do Conselho de 

Administração da GETRAG International GmbH e, em 2012, e 

membro do Conselho De Administração Corporativo e Vice 

Presidente Executivo da GETRAG International GmbH. 

Desde 2017, Bernd Eckel é membro do Conselho de 

Administração da MAHLE e, até o momento é o responsável pela 

unidade de negócios de Sistemas e Componentes de Motores, 

além da gestão da qualidade, segurança no trabalho e gestão 

ambiental de todo o Grupo. 

 

Georg Dietz 

Georg Dietz nasceu em 1963 em Stuttgart/Alemanha. Ele 

graduou-se como engenheiro na Universidade RWTH Aachen, na 

Alemanha, em 1988. Teve vários cargos na MAHLE desde 1989, 

incluindo Diretor Executivo de Produção na MAHLE Metal Leve 

S.A. no Brasil, entre 2001 e 2003, onde foi responsável por três 

plantas de produção. A partir de 2004, tornou-se head da linha de 

produto de pistões na América do Sul e assumiu a liderança 

global da linha de produto Sistemas de Trem de Válvula em 2008. 

Desde 2009, gerencia a organização europeia da unidade de 

negócios Sistemas e Componentes de Motor. 
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About MAHLE 

A MAHLE é um parceiro internacional de desenvolvimento e 

fornecedor para a indústria automotiva, além de ser pioneira na 

mobilidade para o futuro. O Grupo MAHLE está comprometido em 

tornar o transporte mais eficiente, mais ambientalmente amigável 

e mais confortável por meio da otimização contínua o motor de 

combustão interna, caminhando na direção do uso de 

combustíveis alternativos e lançando as fundações para a 

introdução global da mobilidade elétrica. O Portfólio de produtos 

do grupo encaminha todas as questões essenciais relacionadas 

às tecnologias do trem de força e do ar condicionado – tanto para 

propulsores com motores de combustão interna como para 

propulsão elétrica. Os produtos MAHLE equipam pelo menos 

metade dos veículos do mundo. Componentes e sistemas da 

MAHLE também são usados fora da estrada – em aplicações 

estacionárias, em máquinas móveis, transporte ferroviário e 

também em aplicações marítimas. 

Em 2016, o Grupo gerou vendas de cerca de 12,3 bilhões de 

euros, reunindo cerca de 77.000 colaboradores alocados em 34 

países, em 170 localidades de produção. Em 16 grandes centros 

de desenvolvimento na Alemanha, Grã-Bretanha, Luxemburgo, 

Espanha, Eslovênia, EUA, Brasil, Japão, China e Índia, 6.000 

engenheiros e técnicos de desenvolvimento estão trabalhando em 

soluções inovadoras para a mobilidade do futuro. 
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Para mais informações, contate: 
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 
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