
Bosch assume a Hofmann do Brasil 

O Grupo Bosch anunciou no início do mês de novembro que assinou contrato para aquisição da 
companhia Hofmann do Brasil Ltda., líder na fabricação de equipamentos para alinhamento de 
direção, balanceamento de rodas e montagem e desmontagem de pneus.  

Com o negócio, a empresa pretende fortalecer suas atividades no setor de equipamentos de 
teste e diagnóstico veicular, uma das áreas-foco para o crescimento da divisão de Automotive 
Aftermarket da Bosch na América Latina. A aquisição permitirá à Bosch ampliar a oferta de 
produtos e serviços no segmento, complementando seu portfólio de produtos para as oficinas 
mecânicas credenciadas e independentes, além de abrir um canal com oficinas especializadas 
em serviços de rodas e pneus. 

“Essa aquisição representa a união de duas grandes marcas – a Bosch, no setor de reposição 
automotiva, e a Hofmann, no segmento de equipamentos para serviços de rodas e pneus - 
para fortalecer o posicionamento da Bosch no setor de equipamentos de teste e diagnóstico 
veicular”, afirma o vice-presidente da divisão de Automotive Aftermarket da Robert Bosch 
Ltda, Ruediger Saur. 

A Hofmann do Brasil está instalada no município de São Paulo, possui 50 colaboradores e atua 
no desenvolvimento, manufatura e venda de equipamentos para alinhamento de direção, 
balanceamento de rodas e montagem e desmontagem de pneus, com faturamento anual de 
cerca de R$ 13 milhões.  

Com a aquisição, a Bosch manterá as operações fabris da empresa em São Paulo, bem como o 
quadro de colaboradores. Toda a estrutura de serviços e vendas da Hofmann, com cerca de 30 
distribuidores e mais de 50 representantes de vendas em todo o Brasil, será integrada à 
estrutura de comercialização da divisão de Automotive Aftermarket da Bosch. Os produtos 
fabricados nesta unidade continuarão a ser comercializados com a marca Hofmann. 

Pioneira e líder na fabricação de sistemas para alinhamento de rodas veiculares por sensor 
infravermelho na América Latina, a Hofmann do Brasil foi fundada há 35 anos, na cidade de 
São Paulo, onde está instalada até hoje. A unidade, além das linhas de produção, abriga um 
show room e uma área de treinamentos. 

O Grupo Bosch é um líder mundial no fornecimento de tecnologia e serviços. Em 2007, seus 
cerca de 270 mil colaboradores contribuíram para gerar um faturamento de 46,3 bilhões de 
euros nos setores de tecnologia automotiva, tecnologia industrial, bens de consumo e 
tecnologia de construção. O Grupo Bosch é composto pela Robert Bosch GmbH e suas mais de 
300 subsidiárias e empresas regionais presentes em cerca de 50 países. Esta rede mundial de 
desenvolvimento, produção e distribuição é a base para continuidade do crescimento. A cada 
ano a Bosch investe mais de 3 bilhões de euros em pesquisa e desenvolvimento, e solicita 
registro de mais de 3.000 patentes em todo o mundo. A empresa foi fundada em Stuttgart, em 
1886, por Robert Bosch (1861-1942) como Oficina de Mecânica Fina e Eletrotécnica. 
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