
A Bosch, maior fabricante de
autopeças do mundo, vendeu
sua participação na japonesa
Denso por ¤ 1,1 bilhão, encer-
rando uma parceria formaliza-
da há quase 60 anos. A compa-
nhia alemã era dona de 5,4%
das ações da Denso. Os novos
donos da companhia de autope-

ças são fundos de investimen-
tos. Apesar da dissolução da so-
ciedade, as duas empresas con-
tinuarão com a cooperação tec-
nológica, informaram ontem.
De acordo com a Bosch, a

Denso estava entre os ativos
que eram considerados “não es-
tratégicos”. Por outro lado, a
companhia quer diversificar
seus negócios e está em busca
de aquisições.
A companhia alemã, cuja

maior parte do faturamento de-
pende do segmento de autope-
ças, procura empresas das mais

diversas áreas de atuação — de
tecnologia de embalagens a cui-
dados com a saúde.
Desde que as duas compa-

nhias assinaram seus primei-
ros acordos de licenciamento,
em 1953, o parceiro japonês se
transformou num competidor
de peso dentro do setor auto-
motivo, sendo um dos princi-
pais fornecedores da Toyota e
da Honda.
A Bosch deve decidir nos pró-

ximos meses o destino de sua
unidade de energia solar, que
não é lucrativa. ■

VAREJO

Walmart fracionará horários do Black Friday

Bosch se desfaz de parceria

Vestidos com calça e camisa da
AutoZone, os executivos da va-
rejista americana de autopeças
mais parecemvendedores da re-
cém-inaugurada loja de Soroca-
ba (SP), a primeira do grupo no
Brasil. Normalmente, eles ves-
tem uniformes em todas as se-
gundas-feiras, quando visitam
algumas de suas mais de 4,6 mil
lojas nos Estados Unidos.
Mas ontem, no hall do prédio

escolhido como escritório, no
bairro paulista Vila Olímpia, o
objetivo de Bill Rhodes, presi-
dente do grupo, e de Maurício
Braz, principal executivo da
operação brasileira, não eramo-
tivar os vendedores, mas sim
anunciar os planos da compa-
nhia no Brasil.
Se nos Estados Unidos a Auto

Zone é uma gi-
gante, por aqui
a expansão co-
meça de forma
tímida. Em um
ano, a expecta-
tiva é inaugu-
rar de 12 a 15 lo-
jas próprias no
estado de São
Paulo. “Vamos
entrar deva-
gar. Neste pri-
meiromomen-
to nossa inten-
ção não é ga-
nhar escala.
Queremos co-
nhecer o mer-
cado brasilei-

ro”, diz Rhodes. A estratégia é
considerada arriscada por ana-
listas de varejo, principalmente
por se tratar de ummercado tão
competitivo como São Paulo.
Além disso, o comércio brasi-

leiro passa por um intensa on-
da de fusões e aquisições. Quan-
do entrou na capital paulista,
em 2008, o Magazine Luiza, re-
de de móveis e eletroeletrôni-
cos, abriu quase 50 pontos de
venda em um só dia. As lojas de
bairro formam o grosso da con-
corrência que a empresa terá
de enfrentar. Mas também exis-
temvarejistas de peso neste seg-
mento. A Dpaschoal, uma das
mais tradicionais do país, pos-
sui 500 pontos de vendas, en-
tre próprios e credenciados.
A ideia da AutoZone é crescer

organicamente, ou seja, com a
abertura de lojas, mas aquisi-
ções não estão descartadas. “Se

acharmos com-
petidores cujos
pontos de ven-
da sejamsimila-
res aos nossos
podemos com-
prá-los.Mas es-
tá não é nossa
prior idade”,
afirma Rhodes.
A varejista

tem em seu
mix mais de 14
mil produtos
para manuten-
ção, reparo e
embelezamen-
to de automó-
veis. Além de
comercializar

marcas como Cofapi e Fras-le, a
companhia também tem duas
marcas próprias. ADuralast é es-
pecializadas em peças mecâni-
cas como cabos de vela e pasti-
lhas de freio. Já amarca AutoZo-
ne vende produtos para a con-
servação de veículos como ce-
ras e esponjas para lavagem.
Espalhados por uma área de

vendas de cerca de 700 metros
quadrados, os produtos ficam
ao alcance dos clientes na loja

de Sorocaba. Os vendedores in-
teragem fornecendo dicas de
utilização. Tambémhá um esta-
cionamento para que os clien-
tes possam levar seus carros e
receber orientações de como
consertar seus veículos. “Assim
como acontece nos EstadosUni-
dos, a empresa espera reforçar
no Brasil o conceito do ‘faça vo-
cê mesmo’, no qual o cliente é
capaz de realizar pequenos repa-
ros em seu carro”, conta Braz.

Para ajudar na tarefa, a loja
emprestará as ferramentas que
o consumidor precisar durante
a reparação do seu veículo. “O
cliente pagará umvalor pelo em-
préstimo do material. No mo-
mento da devolução das ferra-
mentas, a loja restituirá a quan-
tia paga por ele”, diz Braz. Além
de Estados Unidos e Brasil, a va-
rejista, que fatura US$ 8,6 bi-
lhões, está presente no México
e em Porto Rico. ■

A Walmart Stores, maior rede de supermercados do mundo,
informou que fracionará as ofertas do “Black Friday”, principal data
de descontos do varejo americano. As ofertas terão início na noite
de Ação de Graças, na quinta-feira, dia 22. Outras promoções serão
realizadas na sexta-feira a partir das 5 da manhã e às 10 da noite.
Entre os itens em liquidação, estão TVs de LCD a US$ 200,
iPad2 com vale-presente e um aparelho blu-ray por US$ 38.
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vende sua participação de
5,4% na Denso por ¤ 1,1 bilhão
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Gigante americanaAutoZone desenha
expansão para omercado brasileiro
Varejista especialista emprodutos para carros abrirá até 15 lojas no estado São Paulo no período de umano
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A AutoZone no mundo

US$ 8,6 bilhões 
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