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Craque que se preza não joga com material de
baixa qualidade. Não dá para imaginar os atletas
da seleção brasileira de futebol usando chuteiras
da marca “Cacareco” e vestindo calções, camisas 
e meias confeccionadas pela dona Teresa, aquela
dedicada costureira que tem uma barraca na feira
do rolo de Santo Antonio da Mata Adentro e faz
qualquer reparo em calças, saias, camisas, aventais
e meias. Nada contra, mas não dá para jogar entre
os melhores usando os piores acessórios. 
Por outro lado, não é possível fazer o melhor e dar
show de bola em um campo esburacado, cheio 
de terra e com uma bola oval e toda estragada.
Por mais que os atletas treinem, se aperfeiçoem 
e sejam exímios jogadores, é bem provável que 
o potencial e a qualidade individual e coletiva não
sejam totalmente aproveitados e o resultado final
não seja o mais satisfatório.
Da mesma forma isto ocorre no jogo da reparação
automotiva. Aqui o campo é a sua oficina e a bola,
uniforme e chuteiras são suas ferramentas,
equipamentos e, fundamentalmente, as peças que
você utiliza para reposição no veículo do cliente.  

Toda sua habilidade e conhecimento adquiridos 
e aperfeiçoados em palestras, treinamentos e no
dia-a-dia da oficina podem ficar comprometidos, 
e você ainda corre o risco de levar um cartão
vermelho se não tomar o cuidado de escolher 
e utilizar as ferramentas e equipamentos
adequados, junto com peças que assegurem 
a boa execução dos seus serviços e os aplausos 
da platéia de clientes.

Sabó: 
a grife da qualidade 
dos seus serviços. 
É por isso que a Sabó só coloca em campo 
a melhor tecnologia e qualidade em componentes
e kits para vedação e condução de fluidos,
oferecendo os melhores materiais para a melhor
jogada dos melhores profissionais da reparação
automotiva.
Muitas horas de pesquisa e investimentos 
maciços em equipamentos de projetos e testes, além
da constante qualificação de seus profissionais 

e aprimoramento nos processos de fabricação,
permitem que você tenha à disposição produtos
para garantir a permanência de sua empresa
no topo do ranking de preferência dos clientes.
Os retentores e juntas Sabó são a defesa segura
que não permite ao vazamento chegar nem perto
do carro do cliente, abrindo espaços para sua
equipe atacar a concorrência e manter uma
vantagem tão ampla, de tal forma que seu time 
só ganhe de goleada. Desta forma não tem erro. 
O time de craques bem-treinado e com 
as melhores ferramentas, equipamentos e peças
resulta em um serviço show de bola.
Tecnologia, qualidade e o melhor pacote de
suporte ao mercado. Isso é o que a Sabó oferece
para o time de craques da reparação automotiva, 
e, você já sabe, craque só usa o que tem de melhor. 
Agora se preferir não usar Sabó, 
tudo bem, continue batendo 
sua bolinha de meia com 
os pernas-de-pau no campinho
atrás do cemitério. 
Vira seis termina 12.

Central de Relacionamento Sabó: 0800 77 12155 - fax: (11) 3079-1802 - e-mail: caderninhosabo@oficinabrasil.com.br

Cartas para: Caderninho Sabó - Rua Joaquim Floriano, 733 - cj. 1C - Itaim Bibi – São Paulo – SP – CEP 04534-012.
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Eugênio

Fioravante

Da teoria à prática.Da teoria à prática.
Querido(a) e respeitado(a) leitor(a):

Este artigo não poderia deixar de tocar o campo 
da gratidão. Nós aqui da Sabó agradecemos muito
pela sua acolhida e pela sua atenção nos vários
caderninhos passados. Lembro-me da importância
de ter equipes mais conscientes do trabalho
compartilhado, e a matéria tinha a clara intenção 
de estimular os profissionais da área de aplicação 
a tomar consciência de que o sucesso no mundo
dos negócios depende exclusivamente da habilidade
humana de trabalhar de forma sinérgica, onde cada
elo “individual” da cadeia se sinta responsável
pelo resultado coletivo. Lembro-me também 
de ter dito que relacionamento eficaz precisa 
ser regado e cuidado o tempo todo. Falamos da
importância de distinguir os talentos de quem 
está lento, também escrevemos sobre o valor 
e diferencial competitivo de ter um planejamento
de treinamento focado nas necessidades dos
profissionais, e além disso, da importância em 
se ter disciplina na execução do mesmo. Recordo-me
muito bem que alertamos para a atitude de se
associar a fornecedores cuja marca esteja consagrada
e que seja uma extensão de garantia de qualidade
para os consumidores finais. Com todas estas
recordações presentes, é necessário agora
atentarmos para uma chamada apelativa.

O momento nos coloca diante de uma escolha!!!  
O do nosso livre-arbítrio o direito de escolher:
• Sermos profissionais referência naquilo que

fazemos (guardiões  de nós  mesmos) OU
Continuarmos em estado de anestesia, cuja
dormência nos leva para o bloqueio do nosso
campo evolutivo.

• Estarmos antenados nos que gravitam ao nosso
redor e jogarmos o jogo co-operativo OU
Permanecermos alheios às necessidades 
das pessoas que precisam da nossa energia 
e limitarmos nosso valor e nosso crédito pessoal
diante desses necessitados, que por muitas vezes
só querem atender melhor às necessidades 
dos nossos clientes.  

• Despertarmos  para o comprometimento 
conosco mesmo no sentido de participarmos 
com entusiasmo da nossa evolução profissional,
buscando nos apresentar de forma aberta 
e receptiva para absorvermos todas as ações 
e informações de caráter novo para 
o desempenho da função que exercemos 
(articulação da humildade como diferencial 
de sucesso) OU Nos mantermos distantes, 
sem apresentarmos envolvimento com 
as mudanças e novas exigências do mundo
moderno, continuarmos neutros e sem
credibilidade em nós, descrentes de que tudo
pode ser diferente e morrer a cada dia.

• Buscarmos aliar competência técnica com 
competência emocional e fazermos de cada

situação limitante um
argumento motivador no sentido de atingir
superação OU Acharmos que muita coisa é obra
do modismo, que somente nossas proposições são
verdadeiras e que não precisamos de muito mais
do que já sabemos para atingirmos resultados.

E como reflexão final:
Termos absoluta certeza de que estamos nos
acercando da melhor estratégia de sucesso, que
estamos buscando realizar um programa sério 
de desenvolvimento dos nossos talentos através de
treinamentos de qualidade, que estamos buscando
parcerias com empresas éticas e comprometidas
com uma política séria de vendas cujo resultado 
é o jogo ganha x ganha, que trabalhamos com
peças cuja qualidade é inquestionável no mercado,
que temos os melhores equipamentos e gente
especializada para operá-los, que cuidamos em
criar nas nossas empresas clima organizacional
propício e motivador para sermos diferentes 
e capazes de darmos aos nossos clientes soluções
criativas que agreguem valor e que possam 
nos fortalecer no forte jogo da concorrência atual.

Mais uma vez, obrigado
por nos prestigiar,
sucesso constante 
e bons negócios.

Departamento de Desenvolvimento de Produtos.
Os olheiros que descobrem produtos craques.
Para desenvolver novos produtos é preciso
estar entrosado com todos os departamentos
da empresa e observar muito bem o mercado.
As propostas para novos produtos craques da
Sabó podem vir das áreas de vendas, dos
promotores técnicos, dos promotores comerciais,
dos representantes, distribuidores, aplicadores,

enfim, de diversos lugares. Mas antes de entrarem
em campo elas passam por uma peneira onde são
analisadas pelo Trade Marketing. Essa análise
é baseada na frota, na concorrência, nos preços
e no custo para fabricar o novo produto.
Só depois de passada a fase de peneira,
é decidida a viabilidade ou não de desenvolver

o produto para ele se transformar num craque
Sabó. Após desenvolvido, testado e validado
o produto, realizamos o lançamento para o
mercado, onde sua performance de vendas
é acompanhada durante 12 meses. Só depois
de tudo isso é que um produto pode se tornar
um craque da qualidade e da tecnologia Sabó.

Confira aí
o time Sabó de
Desenvolvimento
de Produtos.

Carlos Losa

Carlos Heron

Ademir

Luciano
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Leia, aprenda e surpreenda.

“Um só joga e o outro só bebe.”
Fiat Palio 1.0 ELX com ar-condicionado e
direção hidráulica - Alto consumo de
gasolina. O cliente alegava que o mesmo
estava fazendo 5,5 km/litro.

Diagnóstico: Após verificar foi preciso 
fazer uma revisão no sistema de injeção.
Chequei tudo, bicos injetores, pressão, vazão
de bomba, velas, cabos de velas, motor de
passo, bobinas, filtros, sonda lambda. Após
montá-lo novamente, o mesmo funcionou
bem. Usei o scanner e verifiquei que estava
tudo OK com os parâmetros. Entreguei 
o veículo e após uma semana o cliente
voltou com a mesma reclamação de
consumo alto. Pedi-lhe que novamente
deixasse o carro para que eu pudesse fazer
novos testes. 
Comecei pelo teste de compressão e depois
vazamento de cilindros. Tudo estava OK.

Imaginei que o cliente poderia não estar 
fazendo a medição de consumo corretamente.
Como em minha oficina possuo o teste 
de medição do mesmo fabricante do meu
scanner, resolvi conectar todo o aparato 
na linha de pressão de gasolina e fiz um
trajeto de 2,8 km. Para a minha surpresa
meu equipamento acusou um consumo de
4,65 km/litro, o que confirmou a reclamação
do cliente. Desliguei a UC durante uma hora
e não resolveu o problema de alto consumo.
Neste veículo, o motor de passo e sensor 
de borboleta são integrados ao corpo de
borboletas, e o sensor de temperatura é do
tipo com 3 fios e cabeça longa de cor azul
escuro. Apesar do scanner ter informado
como temperatura ok e sem falhas neste sensor,
resolvi trocá-lo, pois sei que muitas vezes
este sensor pode elevar o consumo de gasolina,
assim como outros fatores, como sonda lambda,
bicos injetores, pressão alta da bomba e seu
regulador furado, além de outros problemas
como compressão e catalisador. 

Solução: Achei por bem trocar o sensor de
temperatura, pois este ainda não havia sido
trocado, e existe a recomendação de trocá-lo
após 30 mil km rodados. Saí então para um
novo teste e após percorrer o mesmo trajeto,
ou seja 2,8 km, o equipamento desta vez
indicou um consumo de 8,35 km/litro,
consumo normal para veículos Palio num
trajeto como este.

Conclusão: um defeito no sensor ECT, fazia
com que o consumo de gasolina aumentasse.

Andre Luiz do Espírito Santo
Mecânico - Proprietário da Mecânica
André e China
Rio de Janeiro - RJ
Associado desde 31/08/2001

“Aqueceu tanto e jogou 
só dois minutos.”

Chevrolet Zafira 2.0 - 8 válvulas – 
ano 2003 – Luz no painel acende com 
o veículo quente, mas o motor não falha.

O cliente reclamava que somente após estar
com o veículo bem quente e em estradas,
acendia a luz de anomalia da injeção
eletrônica no painel, porém o veículo 
não apresentasse falha de funcionamento.
Diagnóstico: o scanner indicou falha na sonda
lambda (componente de um fio), mas como
todos os parâmetros de funcionamento estavam
em ordem e sua resposta era bem rápida,
apagamos a memória e liberamos o veículo.
Após alguns dias, o cliente retornou alegando
a mesma falha. Fizemos um teste de
rodagem com o scanner ligado e instalado
no veículo e assim que ficamos em rotações
constantes e o motor em temperatura 
de trabalho (aquecido), a sonda lambda
começou a ficar lenta e travou.

Solução: troca da sonda lambda e o defeito
foi solucionado.

Pedro Luiz Scopino
Proprietário da Auto Mecânica Scopino
São Paulo – SP
Associado desde 27/07/2001

“Esse sabe o que faz 
e só dá toque de letra.”

Qualquer veículo e todas as marcas –
Peças de qualidade e serviço de primeira.

Marcelo Massao Faria só usa e recomenda
produtos Sabó e aproveitou a promoção
“Um Sonho de Prêmios” e mandou 
6 cartas com os 10 códigos de barra. 
Além de deixar seus clientes tranqüilos 
e satisfeitos, foi sorteado, ganhou 
uma moto zero km e continua concorrendo 
a uma das casas da promoção. 
Sortudo e competente esse Marcelo, hein?
Faça como ele e garanta seus prêmios.

Marcelo Massao Faria
Funcionário 
da Retífica Líder
Alfenas – MG

DICA
CERTA
SABO

De olho no mercado.De olho no mercado.

Saiu o 1º ganhador
da promoção Sabó
Um Sonho de Prêmios.

É isso aí galera do mercado de reposição. No sorteio do dia 28
de abril, a Sabó fez a felicidade de Marcelo Massao Faria, da Retífica Líder,
de Alfenas, Minas Gerais. Ele enviou 6 cartas e foi o sortudo ganhador 
de uma incrível Moto Honda CG 125 FAN 2006 - 0 km no valor de 
R$ 6.000,00. Ele continua concorrendo ao sorteio final das duas casas e pelo
seu entusiasmo com a promoção é um sério candidato: “Nunca ganhei nada,
nem em bingo. (...) Como aqui na Retífica Líder só usamos produtos Sabó 
e aplicamos juntas e retentores diariamente, ficou fácil participar”, explica.

E sabe o que ele fez? O que está todo mundo fazendo para participar:
1 Junte 10 códigos de barra que estão nas embalagens dos produtos Sabó 

e responda à pergunta: “Qual a empresa líder no segmento de vedação
que sorteará moto e casa?”.

2 Pegue um papel ou os cupons disponíveis na loja e preencha 
com seus dados pessoais, o nome da loja de autopeças 
e o nome da pessoa que lhe atendeu.

3 Pegue os códigos, o papel ou o cupom com seus dados, 
coloque tudo num mesmo envelope e envie para 
a Caixa Postal 866 – CEP 01009-972 – São Paulo – SP.

Para mais informações entre no site www.sabo.com.br 
ou fale com nossa Central de Relacionamento 
através do 0800 77 12155.

Vamos lá. Faça como o Marcelo Faria e participe! 
Ainda tem mais 2 motos e 2 casas esperando por você.
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Com essa superseleção de parafusos Sabó ficou mais
prático e econômico efetuar a correta substituição da junta 
de cabeçote. A Sabó possui parafusos para as 10 aplicações 
mais pedidas pelo mercado. É só pedir e correr para o abraço.

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.

Uma história de arquibancada.

A melhor seleção de parafusos 
para fixação de cabeçote é da Sabó.
A melhor seleção de parafusos 
para fixação de cabeçote é da Sabó.

Não aceite um time qualquer jogando com você.
Fique com a seleção de parafusos Sabó.

Em 1966, na final da Taça do Brasil, o que equivalia ao
atual campeonato brasileiro, o Santos, um time consagrado,
com Pelé em ótima fase e um time já veterano, iria
enfrentar o Cruzeiro, de Belo Horizonte, um time de jovens
em início de carreira, mas muito bom e promissor, com
Tostão, Dirceu Lopes, Piazza e outros. Neste torneio, a final

era disputada em partidas de ida e volta e na primeira, no
Mineirão, Pelé ainda no vestiário, antes de o time entrar
em campo, chamou os jogadores e pediu a palavra e começou
a orientar o restante do time: “Pessoal, esse time de garotos
mineiros é muito bom e o jogo é perigoso para a gente. 
É melhor ficar lá atrás no primeiro tempo, deixando eles se
desgastarem, tentando o gol. No segundo tempo, sim, 
a gente parte para cima e toma conta da partida”. 
Tudo combinado, o Santos foi a campo e começa o jogo.

Um, dois, três, quatro, cinco a zero para o Cruzeiro, 
só no primeiro tempo. O Santos foi para o vestiário e no
segundo tempo conseguiu diminuir a diferença, mas não
impediu a derrota por seis a dois. Anos mais tarde, Pelé
admitiu: “Foi nesse dia que eu percebi que não servia 
para técnico”. Para completar a história, no segundo jogo, 
na Vila Belmiro, o Santos fez dois a zero, no primeiro
tempo, mas no segundo tempo o time mineiro reagiu 
e venceu por 3 a 2, sagrando-se campeão.

MONTADORA Nº SABÓ MOTOR / MODELO Nº ORIGINAL QUANTIDADE 
POR EMBALAGEM

MONTADORA MOTOR / MODELO Nº REFERENCIA CANTIDAD POR EMBALAJE
CAR MAKER ENGINE / MODEL REFERENCE Nº QUANTITY PER PACKAGE

78463 OM 355 (5 e 6 cilindros) 345.990.89.01 10
78465 OM 366 / 364 366.990.03.01 10

MBB 78464 OM 447/449 422.990.03.01 10
78547 OM 447/449 422.990.02.01 10
78549 OM 447/449 422.990.04.01 10
78462 Maxion HS 2.5 / 2.8 009.990.11.01 10

MAXION 78545 Maxion HS 2.5 / 2.8 009.990.12.01 10
78548 Maxion HS 2.5 / 2.8 009.990.13.01 10
78472 Corsa - 1.0/1.4/1.6 - 8 válvulas 90,469,101 10
78473 Corsa - 1.0/1.4/1.6 - 16 válvulas 90,412,701 10
78460 1.8/2.0/2.2 - 8 válvulas 93,294,943 10

GM 78461 1.8/2.0/2.2 - 16 válvulas 90,466,480 10
78459 Vortec 4.3 10,168,527 10
78543 Vortec 4.3 10,168,526 10
78544 Vortec 4.3 10,168,525 10
78455 Fire 1.0/1.3 - 8 válvulas 55,187,738 10
78456 Fire 1.0/1.3 - 16 válvulas 77.959.92 10

FIAT 78454 Fiasa 1.0/1.3/1.5 75.817.43 10
78457 Sevel 1.5/1.6 46,430,688 10
78546 Sevel 1.5/1.6 46,430,687 10
78466 AP 1.6/1.8 até 1999 048/ 103385/ 2 10

VW 78467 AP 1.6/1.8 de 2000... 049/ 103385/ 3 10
78468 AT 1.0 - 8 válvulas 030/ 103384/ G 10
78469 AT 1.0 - 16 válvulas 036/ 103384/ G 10
78458 Endura 1.0 - 8 válvulas 89BM/ 6065/ DA 10

FORD 78470 Zetec Rocam 1.0 XS6E/ 6065/ AC 10
78471 Zetec 1.8 /2.0 - 16 válvulas 928M/ 6065/ BD 10

Pergunta:
Quero saber se a Sabó possui o retentor aplicado
no volante do Gol Power e se é igual ao original?

Evilásio Santos Damasceno 
Autopeças Damasceno 
São Paulo – SP

Resposta:
Olá Evilásio, primeiro verifique se o retentor
original do veículo é Sabó. Em caso afirmativo,
você deve utilizar o retentor 05699 IOSS
(número de referência Sabó), que é idêntico 
ao que foi utilizado nas linhas de montagem 
do Gol Power, assim como acontece com

os retentores, juntas e mangueiras em diversos 
veículos Volkswagen. Embora a Sabó seja
fornecedora da Volkswagen em praticamente
todos os modelos da marca, existem alguns
veículos onde outros fornecedores deste
componente também abastecem a montadora.

A Central de
Relacionamento
Sabó Responde
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