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Nesta seleção só entra craque.
Estamos às vésperas da Copa do Mundo, 
e a Sabó apresenta para você seis �golaços�
que vão ajudar seu time a conquistar mais
uma estrela em cima do seu distintivo. 
O mercado de reparação automotiva é como
um jogo e envolve todos os preparativos 
para vencer um campeonato e garantir 
um desempenho superior aos demais
concorrentes. E como em uma competição, 
é necessário cumprir algumas etapas 
para erguer a taça de campeão. 

Algumas delas são: 
Selecionar os melhores, 
Fazê-los jogar como uma equipe, 
Treinar sempre, para sanar deficiências 
e aprimorar qualidades, 
Colocar os melhores materiais
à disposição do time, 
Montar a estratégia de jogo para
cada situação e, sobretudo, 

Comemorar cada conquista com muito
entusiasmo. Isso vale para sua empresa,
seja ela uma oficina, centro automotivo,
comércio de autopeças ou outra 
do aftermarket automotivo, ou para você,
profissional que atua na reparação
automotiva ou reposição de autopeças.

Um time de titulares.
O primeiro passo é fazer a sua seleção. 
Aqui só devem entrar os melhores: bons
funcionários, os melhores produtos 
e equipamentos, excelentes ferramentas,
ótimos parceiros e até mesmo selecionar 
seus clientes. A escolha dos melhores em cada
uma das posições pode ser decisiva para 
o sucesso ou fracasso de sua campanha rumo
ao ponto mais alto do pódio: a preferência 
do seu cliente. Também de nada adianta ter
ótimos �jogadores� e colocá-los para jogar 
na posição errada ou sem o equipamento
adequado. Tudo pode influir no resultado e
frustrar seus planos. Nem o mais habilidoso 
e criativo funcionário/jogador consegue fazer
milagres se não tiver as ferramentas adequadas,
peças de boa qualidade, um �campo� de
trabalho em boas condições e, principalmente,
uma equipe jogando junto.

A seleção das melhores peças para ganhar
de goleada da concorrência.
Você já deve ter ouvido que uma partida se
ganha nos detalhes. Mas existe um detalhe
que pode ser um gol contra: as peças que seu
time irá usar neste jogo. Sua equipe só tem
craque, todos estão bem preparados, sua
oficina está pronta para a partida. O cliente
chega à oficina com o carro, o mecânico
corre e toma conta da situação, domina 
a área. Mas na hora de colocar a peça nova
opta por uma �bem baratinha�. Que bola
fora, hein!? Fez tudo direitinho e falhou 
na hora de concluir a jogada. O cliente liga
reclamando que o carro ficou pior do que
quando entrou. Dá para imaginar a vaia 
da torcida? O técnico chamando você para 
o banco de reservas, isso se o juiz não 
o expulsar ou o técnico cortá-lo do time.

Faça um jogo limpo.
Assim como você, a Sabó seleciona 
as melhores matérias-primas, prepara 
seu time de colaboradores e monta a mais
completa linha de produtos para vedação 
e condução de fluidos. Tudo isso para 
ajudar na sua conquista.

caderninho sabó 58 capa  2/1/06  3:43 PM  Page 1



O que vale mesmo 
é o espírito de equipe.
Estamos no ano da Copa. 
O que veremos nos
noticiários serão manchetes
que irão explorar a forma
física dos atletas, se está

havendo união entre eles, se há harmonia 
na comissão técnica, se está imperando 
o cooperativismo, enfim, como está o �ESPÍRITO
DE EQUIPE� da nossa seleção. Nós da Sabó
vamos aproveitar esta onda de futebol para fazer
um comparativo deste mágico esporte com 
o mundo dos negócios da reparação automotiva.
Acompanhe a gente neste raciocínio.

No Futebol   
Um bom time começa com uma boa direção.

Nas Oficinas
Uma direção atenta ao seu negócio monta sempre
uma equipe forte.

No Futebol
Uma equipe competitiva carece de um treinador
entusiasmado, que dentro e fora de campo exerce seu
poder de influência e abre mão do poder do cargo.

Nas Oficinas
A diretoria de visão elege e orienta um líder 
atento e esclarece que o verdadeiro líder 
está ali para servir às necessidades dos seus
liderados e não para ser servido por eles.

No Futebol
Há treinamento constante. Treinador 
e auxiliares não abrem mão do
aprimoramento técnico e emocional 
do time. Fundamentos são treinados 
à exaustão. Eles sabem que time que treina 
e ensaia boas jogadas sempre surpreende.
No futebol �Treinamento é tudo�.

Nas Oficinas
Há a necessidade de se ter treinamentos
constantes. O mundo tecnológico avança 
a cada segundo e por conta desta demanda
de crescimento é absolutamente necessário
o aprimoramento de habilidades para o
bom andamento dos trabalhos na busca de
oferecer os melhores serviços. Nas oficinas
�Treinamento é diferencial competitivo�.

No Futebol
O coletivo tem um valor muito forte, mas 
a análise individual é feita o tempo todo. 
O treinador atento sabe que nem sempre
aquele que tem a fama de ser o melhor

encontra-se em boas condições para o desafio
presente e procura aprimorá-lo.

Nas Oficinas
O conjunto dos profissionais é que faz a diferença.
Porém, o líder antenado sabe que é necessário 
a avaliação constante de cada profissional para
fortalecer cada elo em busca de uma força coletiva
que faça a diferença.

No Futebol
O bom treinador não determina e não precisa usar
de poder da posição. Ele procura e exerce o poder
da persuasão e consegue comprometimento. 

Nas Oficinas
O bom líder abre mão da autoridade e se posiciona
como ouvidor da equipe e de forma convincente
coloca suas proposições valorizando as idéias 
e forma de pensar de cada profissional. Ele é, 
por esta postura, um desenvolvedor de talentos.

No Futebol
Não vale bola na trave. O que conta é bola na 
rede � satisfação dos que vão apreciar a partida, 
os torcedores.

Nas Oficinas
Não vale a �gambiarra�. Vale a reparação rápida 
e bem executada da primeira vez � satisfação dos que
colocam seus veículos nas mãos de time de qualidade.

No Futebol
Não se menospreza adversários e não se conta
vantagens antes do tempo. Apesar das crenças, 
não se espera por milagres e o fator sorte não 
é considerado como arma disponível para o sucesso.

Nas Oficinas
Deve-se estar atento aos movimentos da
concorrência para se manter sempre à frente 
e competitivo para a prosperidade constante 
dos negócios, mantendo distante do time o mal
terrível da acomodação.

Para encerrar com uma jogada de ouro
RECOMENDAMOS:
tenha espírito de equipe, passe a bola, apresente-se
para o jogo, drible suas dificuldades de
relacionamento, não jogue de forma desleal,
comemore cada avanço da sua empresa, cuidado
com os cartões amarelos, fique de olho nos sinais 
e jamais tome um cartão vermelho.

Obrigado pela atenção. 
Boa Copa para todos nós 
e bons negócios para você.

Dos campos de futebol 
para as oficinas da vida...

Seleção de Promotores
Esta é a seleção de promotores técnicos da Sabó que está sempre pronta para atender aos nossos clientes. 
Jogando nos principais grandes centros do País, eles trazem informação, novidades, lançamentos e estão muito
bem treinados para oferecer o melhor a você. Veja qual craque está mais perto de você e entre em contato.

Em pé: 
Amauri Lisboa Júnior
Curitiba - (41) 9981-6161

Érika Oliveira da Silva
Brasília - (62) 8414-5076

Hugo Tadeu Nunes da Silva
SP - (11) 7722-0309

Kelly Bernardi
Campinas - (19) 9195-8188

Lara Warwick
SP - (11) 7722-1356

Marcos Marques Carvalho da Silva
SP - (11) 7722-3224

Marcos Paulo Veríssimo Cortez
RJ - (21) 7835-6744

Agachados: 
Myrna Cristina Barreto Garcia
Fortaleza - (81) 9964-4334

Rafael Gondim Pereira
Goiânia - (62) 9949-9926

Rômulo Farias Nogueira
Porto Alegre - (51) 9808-9426

Valdimary Ferreira Bezerra
Recife - (85) 8809-0386

Valéria Gleicy Queiróz da Silva
Uberlândia - (62) 8414-5079
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A mais completa linha de produtos, 
uma rede de distribuidores espalhada em
todo o Brasil, equipe de promotores técnicos
sediada nos principais grandes centros 
do País e a mais ampla gama de ferramentas
de suporte aos clientes. Isto é apenas uma
parte da seleção de serviços Sabó dedicados
ao mercado de reposição de autopeças.

Os retentores e juntas Sabó podem ser
encontrados nas principais lojas de autopeças
em todo o Brasil, graças ao estreito trabalho
de relacionamento mantido com 55
atacadistas em todo o território nacional 
- 30 especializados no segmento automotivo
(linhas leve e pesada), 15 dedicados à linha

industrial e 10 para itens da linha moto.
A abrangência das linhas Sabó

compreende mais de quatro mil
itens em juntas, retentores, kits de
válvula, kits de roda, kits de
coifa de junta
homocinética,
parafusos de
cabeçote e rolamentos
completos do suporte 
do cardan. Por ano, 
são mais de 30 milhões 
de peças aplicadas por
reparadores automotivos
em todo o Brasil.

Para suprir a necessidade 
de informação, os clientes Sabó 
contam com a mais ampla estrutura 
de suporte, envolvendo promotores, 
Toc Sabó, Central de Relacionamento
0800, catálogos (eletrônico e brochuras),

site e Caderninho Sabó.
Tudo para que você 

não apenas ganhe o jogo, 
mas também vença de goleada. 

Pode atacar o mercado, que 
a Sabó garante o resultado 
na defesa.

“Foi só matar no peito e bater
de sem-pulo” - VW Kombi 1.6

ano 2001 – Veículo não pegava.

Diagnóstico: O proprietário do veículo
chegou à oficina alegando que havia
solicitado uma revisão geral em outra
empresa e, poucas horas depois de
receber o carro de volta, este parou 
na estrada. O mecânico foi chamado
para um socorro e constatou que 
a bobina de ignição estava com
problemas. Substituída a bobina, 
o veículo seguiu viagem. 

No dia seguinte, já de volta da viagem,
o veículo voltou a parar. Quando foi
levado à nossa oficina, ouvimos o relato
do proprietário e iniciamos os testes no
sistema de ignição, descobrindo que 
as velas, trocadas na revisão, não eram
resistivas, o que sobrecarregava 
a bobina e causava a queima.

Solução: Trocamos as velas por outras
resistivas e a bobina queimada por outra
nova. A Kombi não voltou a apresentar
problemas.

Rosivan Rezende de Oliveira
Mecânico da Minas Peças Ltda.
Esmeraldas � MG
Associado desde 29/06/2001

“Tem que tomar cuidado com 
as laterais, para não tomar um

contra-ataque” - Chevrolet Kadett 2.0
– Motor com vazamento na parte
traseira.

Diagnóstico: Vazamento na parte
traseira do motor, mesmo trocando dois
retentores Sabó (serviço executado por
outra oficina). Com o carro na minha

oficina, removi a caixa de câmbio, 
a embreagem e o volante e verifiquei
que o vazamento não ocorria no retentor
e sim na lateral do mancal.

Solução: Removi o cárter, soltei o
mancal traseiro e, feita a devida
limpeza, coloquei um retentor Sabó.
Após isso, montei o mancal com o
devido torque e o enchimento da lateral.

Observação: Motores que trabalham
com esse sistema têm uma possível fuga
de óleo e com o tempo a vedação fica
comprometida e causa vazamentos
indesejáveis.

Marcos César Scaramucci
Mecânico-proprietário da Marcos
Automecânica e Injeção Eletrônica
Itanhaém � SP
Associado desde 30/07/2001

“Essa passou raspando a trave”
- Chevrolet Corsa 1.6l 8V 

MPFI 98 – Motor falha em baixo giro.

Diagnóstico: Medimos a pressão e
vazão de combustível, verificamos

possíveis avarias no chicote elétrico e
nada havia de irregular. Monitoramos o
sistema eletrônico com auxílio do
scanner, sendo apresentada falha no
sensor de rotação. Instalamos uma peça
nova, porém o problema continuava.

Solução: Partimos para o sistema de
ignição. Assim que retiramos as velas,
percebemos que uma delas apresentava
trincas e, portanto, havia fuga de
corrente para a massa. Concluímos que
a fuga de corrente interferia no sinal do
sensor de rotação, causando sinal
incorreto. Trocamos as velas, e o
problema foi sanado.

Jadir Ferreira de Almeida
Eletricista-Proprietário da 
Auto-elétrica União
Três Marias - MG
Associado desde 10/11/2004

DICA
CERTA
SABO

DE OLHO NO MERCADO

A seleção Sabó para você ser campeão.
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Mais uma seleção de craques
da vedação Sabó.

Pergunta:
O que faço com os códigos de barra 
das embalagens Sabó que já estão
guardados comigo? Quero saber como
participar da nova Promoção da Sabó e,
inclusive, já estou juntando as
embalagens há mais de seis meses.

Delcio Guimarães Gaspar
Macaé � RJ

Resposta:
Parabéns, Delcio. Você já pode participar
da promoção �Sabó Um Sonho de
Prêmios�, que vai sortear duas casas
entre os participantes. No Oficina Brasil
deste mês e no site da Sabó
(www.sabo.com.br) você encontra o
regulamento de participação. Só para
antecipar, basta enviar 10 códigos de
barra das embalagens de produtos Sabó, 

junto com uma carta com seus dados
pessoais e a resposta da pergunta: 
�Qual a empresa líder no segmento de
vedação e condução que sorteará  moto 
e casa?�. 
E você pode enviar quantas cartas
desejar, desde que todas elas preencham
as condições básicas do concurso. 
Esse também é o jeito Sabó de respeitar
você. Boa sorte.

A Central 
de Relacionamento

Sabó Responde

Conheça os lançamentos da Sabó para as linhas leve, pesada e motos.
Muito mais tecnologia e qualidade para você fazer bonito quando entrar em campo.

Uma historinha de arquibancada.

RETENTORES LINHA PESADA

07919 KIT 01 retentor 07919BGE + 01 anel o’ring 110,0 x 140,0 x 12,0 Kit cubo de roda dianteira Volvo NL 10/12 ; B10M 89/... – FAT 6,7 (Cubo a óleo - Grande)
07920 KIT 01 retentor 07920BGE + 01 anel o’ring 95,0 x 120,0 x 15,0 Kit cubo de roda dianteira Volvo N/NL 10/12 – FAT 5,5 (Cubo a óleo - Pequeno)
02246KIT 01 retentor 02246BRAG + 01 anel o’ring 168,0 x 187,5 x 31,5 Kit cubo de roda traseira Volvo N/NL 10/12 ; B57/B58/B12/B10M – EV 80/85/87/90 – FH até chassi 276505
07603BRAF Este retentor é aplicado em conjunto com o retentor 

02557BRG Retentor do pinhão do diferencial (externo)
68,0 x 85,0 x 10,0 Pinhão do diferencial (interno) MBB – Todos com eixo HL4-01/4-25/4-26/4-27

07967 GA 119.972.246 25,0 x 32,0 x 5,0 Interno da alavanca seletora (trambulador) Câmbio ZF S6-80; AK6-90; 9S-75 / MBB 
07877GAE Este retentor é parte integrante do kit Sabó nº 07817KIT, 

o qual é composto pelo retentor 07877GAE + 01543BA
25,0 x 35,0 x 7,0 Externo da alavanca seletora (trambulador) Câmbio ZF S5-80; S5-680; AK6-80; S6-680; S6-1550; S6-80; S6-90; 

16S-1650 / MBB
07871 KIT Composição : 04 anéis o’ring  e 01 retentor 07870 GAE 22,0 x 28,0 x 5,0 Kit da caneca da transferência             Scania GRS 900 e GR801 – Todos os ônibus e caminhões família 113 e 124
07475BRABGE - 85,0 x 145,0 x 37,0 Pinhão do diferencial traseiro MBB 1924 ao 1941
07790BY - 142,0 x 172,0 x 14,0 Cubo de roda traseira Scania Mod. 124
09282BRE - 10,0 x 12,0 x 15,0 Haste de válvulas do motor Scania Mod. 124

07868 BAGGEF - 46,84 x 69,7 x 12 Pinhão do diferencial eixo Dana S 10 / Blazer
05338 PHSI - 79,0 x 21,0 Traseiro da árvore de manivela Ford motor Rocan 1.0 a 1.6
07918 BRE - 9,5 x 15,5 x 5,0 Pinhão do velocímetro Toyota Bandeirantes  82...
05699 IOSS - - Sistema integrado de vedação traseira do motor 

(c/ roda fônica; s/ sensor)
VW motores EA111 8/16V (a partir de abril 2002) Gol / Parati 1.0 8/16V; 
Golf 1.6; Polo 1.0 e 1.6; Fox 1.0 e 1.6; CrossFox 1.6; Audi A3 1.6

05702 KIT - - Dianteiro do motor (bomba de óleo) c/ dispositivo Ford SOHC 1.0/1.4/1.6 – Fiesta, Ka, Eco sport
03398 DISP - - Dispositivo para posicionamento e colocação 

da roda fônica polarizada da peça 05699 IOSS
VW motores EA111 8/16V (a partir de abril 2002) Gol/Parati 1.0 8/16V;  
Golf 1.6;  Polo 1.0 e 1.6; Fox 1.0 e 1.6; CrossFox 1.6; Audi A3 1.6

Nº SABÓ DESCRIÇÃO APLICAÇÃO

03389 BRG       - 13,5 x 24,0 x 5,0 Eixo do pedal de partida Honda C100 Biz
03390 BRO - 33,0 x 46,0 x 11,0 Garfo dianteiro Honda  CB 400
05663 BRGP - 22,0 x 35,0 x 7,0 Mesa do magneto Honda CG 125

85.390 Junta do coletor de admissão MBB OM 447, 449
99.472 Junta do coletor de escape MBB OM 447, 449

RETENTORES LINHA MOTO

RETENTORES LINHA LEVE

Nº SABÓ COMPOSIÇÃO MEDIDAS LOCAL DE APLICAÇÃO APLICAÇÃO

JUNTAS LINHA PESADA

Em caso de dúvida, entre sempre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente Sabó, 0800 77 12155.Em caso de dúvida, entre sempre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente Sabó, 0800 77 12155.

Na Copa do Mundo da Inglaterra, em 1966, a seleção canarinho não passou da primeira fase. 
Em boa parte por culpa da má organização da comissão técnica que errou desde o início do trabalho 
de preparação. Ao longo deste período, foram convocadas quatro seleções diferentes para os
treinamentos e, em uma dessas, um jogador foi incluído por engano.
Em uma das listas divulgada pela CBD (Confederação Brasileira de Desportos), antecessora 
da atual CBF, saiu o nome de Gilberto Freitas Nascimento, o Ditão, zagueiro do Flamengo (RJ),
esforçado e voluntarioso, porém tecnicamente limitado. 
Na verdade, o convocado seria Geraldo Freitas Nascimento, irmão mais velho do Ditão, 
jogador do Corinthians, que já havia se destacado na Portuguesa de Desportos (SP) e havia
sido contratado pelo alvinegro paulista. Surpreso com a convocação, o Ditão caçula 
se apresentou à seleção e juntou-se aos �selecionados� para os treinamentos. 
Pouco tempo depois, descoberto o engano (constatado nos coletivos e treinamentos técnicos), 
o Ditão errado acabou sendo cortado e nenhum dos dois irmãos �Ditão� participou 
da Copa da Inglaterra.
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