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VAREJO

Walmart fracionará horários do Black Friday
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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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Gigante americana AutoZone desenha
expansão para o mercado brasileiro
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Varejista especialista em produtos para carros abrirá até 15 lojas no estado São Paulo no período de um ano
Murillo Constantino
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Cintia Esteves

Rhodes (esq.) e Braz querem introduzir no mercado de autopeças o conceito de “faça você mesmo”

marcas como Cofapi e Fras-le, a
companhia também tem duas
marcas próprias. A Duralast é especializadas em peças mecânicas como cabos de vela e pastilhas de freio. Já a marca AutoZone vende produtos para a conservação de veículos como ceras 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 interagem fornecendo dicas de
utilização. Também há um estacionamento para que os clientes possam levar seus carros e
receber orientações de como
consertar seus veículos. “Assim
como acontece nos Estados Unidos, a empresa espera reforçar
no Brasil o conceito do ‘faça você mesmo’, no qual o cliente é
capaz de realizar pequenos reparos 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 um valor pelo empréstimo do material. No momento da devolução das ferramentas, a loja restituirá a quantia paga por ele”, diz Braz. Além
de Estados Unidos e Brasil, a varejista, que fatura US$ 8,6 bilhões, está presente no México
e em Porto Rico. ■

Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 9, 10 e 11 nov. 2012, Empresas, p. 22.
Simon Dawson/Bloomberg

Bosch se desfaz de parceria
Maior autopeças do mundo
vende sua participação de
5,4% na Denso por ¤ 1,1 bilhão
Ma Jie e Alex Webb
Bloomberg

Fábrica da Bosch: empresa busca diversificação fora de autopeças

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

ças são fundos de investimentos. Apesar da dissolução da sociedade, as duas empresas continuarão com a cooperação tecnológica, informaram ontem.
De acordo com a Bosch, a
Denso estava entre os ativos
que eram considerados “não estratégicos”. Por outro lado, a
companhia quer diversificar
seus negócios e está em busca
de aquisições.
A companhia alemã, cuja
maior parte do faturamento depende do segmento de autopeças, procura empresas das mais

diversas áreas de atuação — de
tecnologia de embalagens a cuidados com a saúde.
Desde que as duas companhias assinaram seus primeiros acordos de licenciamento,
em 1953, o parceiro japonês se
transformou num competidor
de peso dentro do setor automotivo, sendo um dos principais fornecedores da Toyota e
da Honda.
A Bosch deve decidir nos próximos meses o destino de sua
unidade de energia solar, que
não é lucrativa. ■

