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Confi ra os ganhadores na página 3!

Embalagens unificadas para 
kit de reparo de juntas homocinéticas. 
Veja na página 4.

Carros elétricos são destaque no 
Salão do Automóvel. Confira na página 2.

Nada melhor que encerrar o ano falando de onde tudo começa. É das fábricas 
da Sabó que vêm todos os 2.962 itens do portfólio mais completo do Brasil. 
Tecnologia de última geração e os profi ssionais mais qualifi cados, em perfeita 
sintonia para atender aos mais rigorosos padrões. São 332 homens e mulheres, 
entre auxiliares de produção, operadores de máquinas, inspetores e diversas 
funções. Cada um fazendo o seu melhor, todos os dias, para oferecer
a disponibilidade que o mercado precisa com a qualidade que você confi a. 

FIQUE 
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que produz
qualidade.
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Se, por um lado, a venda de veículos novos deve 
registrar queda novamente neste ano de 2016, a 
venda de seminovos e a reparação automotiva vão 
experimentar mais um ano de crescimento e, pelas 
análises dos especialistas, embora os números 
devam ser melhores, a tendência é que o cenário se 
repita. O mercado de carros novos deve fechar o ano 
em torno de 2,3 milhões de veículos comercializados, 
uma queda de 5,5% se comparado ao total vendido 
em 2015. Com isso, a frota nacional deve bater os
52 milhões de veículos, com uma idade média de 
14,2 anos de uso.
Por outro lado, a venda de usados tem crescido, 
sendo que para cada veículo novo comercializado 
são vendidos quase cinco (4,9 para 1) nas revendas 
de veículos seminovos e usados.
Para o mercado de reparação automotiva, é um bom 

indicativo no curto prazo. A venda de veículos usados 
representa serviços imediatos, pois com certeza 
exigirá algum investimento do novo proprietário em 
manutenção e reparos no seu novo bem adquirido.

O que esperar de 2017?
Muito trabalho, com certeza, mas com tíquete médio 
não tão elevado e pulverização de modelos e tipos 
de serviços. O consumidor estará cada vez mais 
exigente e assediado pela concorrência e por outros 
serviços e produtos que disputam o escasso dinheiro 
que o cidadão está disposto a gastar. 
Quem vai levar a melhor nesta briga? Com certeza 
aquele comerciante ou fabricante que conseguir atrair 
a atenção dos clientes e despertar a necessidade e 
importância de seus serviços ou produtos.
Já montou sua estratégia para 2017?

2017
Chegou. 
Você está 
preparado?

 Carros elétricos 
são atração 
no 29º Salão 
do Automóvel.

Call Center 
 Responde

PERGUNTA:

Olá, amigos do Caderninho Sabó. Atendo diversos veículos 
asiáticos e gosto de usar Sabó nos meus serviços.
Preciso da referência do Jogo de Juntas completo do 
motor com retentores e junta de cabeçote de fi bra para
o Honda Civic 1.6 16v motor D16V1.
Marcelo de Oliveira Batuecta – Mecânico da
Auto Mecânica Batueta – Sorocaba (SP).

RESPOSTA:

Oi, Marcelo. Que bom que prefere utilizar os produtos Sabó! Bom para
seu negócio, para o seu cliente e para nós da Sabó. Neste caso específi co,
utilize o jogo de juntas com a referência 80420FLEXR, que é aplicável
nos motores Honda 1.6 L e 1.7 L com 16 válvulas. Se tiver dúvidas
sobre as aplicações nos modelos Honda ou Toyota, tem uma tabela 
completa no Caderninho Sabó de Setembro/16 ou, se preferir,
ligue para nós, na Central de Atendimento Sabó – 0800 77 12155. 

Com a maioria das montadoras e importadoras 
de veículos já tendo anunciado seus lançamentos 
e novidades antes da exposição, o visitante do
29º Salão Internacional do Automóvel, realizado na 
capital paulista, de 10 a 20 novembro, teve poucas 
surpresas em seu giro pelo pavilhão. 

Nos estandes, a tecnologia e tendência mais marcantes 
é que num futuro breve as empresas de reparação 
deverão se acostumar a mais fi os sob o capô do motor 
e um novo combustível movendo o veículo: os carros 
elétricos estão batendo na sua porta.
Além dos modelos híbridos e já conhecidos, como o 
Ford Fusion e o Toyota Prius, outras marcas entram 
na briga em 2017, com carros apresentados como 
conceitos ou modelos que já chegam para brigar neste 
mercado, como o já consagrado Tesla, o Chevrolet Bolt, 
o esportivo VW Golf GTE (com motor híbrido), os Renault 
Zoe e Twizy ou o conceitual Citroën E-Méhari. 
O preço? Bom, esse é outro papo.

T E C N O L O G I A  D A  P E R F E I Ç Ã O

CENTRAL DE ATENDIMENTO 0800 77 12 155E-mail: 

caderninhosabo@o� cinadireta.com.br

Cartas para o Caderninho Sabó:

Rua Joaquim Floriano, 733 - Cj. 1C 

Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP: 04534-012

sabogroup.com.br

facebook.com/sabogrupo sabo.canaldapeca.com.br

instagram.com/sabogrupo youtube.com/sabogrupo

twitter.com/sabogrupo
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SAIBA QUEM SÃO OS VENCEDORES!
A Sabó agradece a todos os 
participantes que fi zeram o 
sucesso da campanha.
Fique ligado: em breve tem mais 
promoções da Sabó pra você.

MUITO
OBRIGADO!

RENAULT SCÉNIC - RUPTURA DA CORREIA E EMPENA-
MENTO DE VÁLVULAS

PROBLEMA: Um veículo Renault Scénic teve as válvu-
las empenadas, após romper a correia dentada, devido 
à entrada de pedaços da correia auxiliar com o veículo 
em funcionamento, o que causou também um arranhão 
na engrenagem que aciona a bomba de óleo e onde existe 
um retentor que veda o óleo, para que o lubrifi cante não 
caia na correia.

SOLUÇÃO: Remover a engrenagem e retifi cá-la, fazendo 
a remontagem com cuidado e utilizando nos serviços um 
novo retentor Sabó. Problema resolvido e o veículo não 
apresentou mais vazamentos.

Boanerges Pires Mendes - Proprietário da Claudia Gon-
çalves Damásio ME - Contagem (MG)

ESTAVA TODO ARRANHADO!

PALAVRA DOS VENCEDORES!
Nesta edição, tem dicas dos ganhadores da promoção para você.

E A CULPA AINDA
É DA FÁBRICA.

JÁ NASCEU COM PROBLEMA. O QUE FAZER?

Ganhadores da primeira edição da 
promoção que não foram citados no 
Caderninho de setembro: 6º Claudemir Dias 
- Caixa de Som Bluetooth, 7º José Odair de 
Mello Junior e 8º Alexandre Forneiro Jarrete - 
Carregador portátil para celular, 9º Vanderley 
Zanatta e 10º Joel Foppa - Fone de ouvido.

Nome Prêmio
1º Boanerges Pires Mendes Purifi cador de Água
2º Silvano José Osório Impressora multifuncional
3º Diogo Antônio Telles da Silva Cafeteira
4º Fabio Franco Neves Câmera Full HD à prova d’água
5º Vanderley Zanatta Ventilador Torre

Nome Prêmio
6º Jorge Nevez Caixa de Som Bluetooth
7º Andrey Lemos Medeiros Carregador portátil para celular
8º Valdomiro Paulo Carregador portátil para celular
9º Claudio Cotes Eufrásio Fone de ouvido
10º Flávio de Oliveira Fone de ouvido
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FIAT UNO FIRE 2004 COM VAZAMENTO DE ÓLEO 

O veículo apresentava vazamento de óleo lubrificante 
na região da tampa de válvulas, mesmo após várias 
substituições sem êxito. Um procedimento viável a ser 
desenvolvido é a aplicação de sigilante nas meias luas 
antes da instalação da guarnição da tampa de válvulas 
linha Fire 8V, com a fi nalidade de evitar vazamento de óleo 
lubrifi cante. Em alguns motores Fire, há uma imperfeição 
nos mancais das extremidades do eixo de comando de 
válvulas (linha 2004 a 2009). 

Diogo Antônio Telles da Silva - Mecânico - Ceilândia (DF)

1 ENTUPIMENTO DO RESPIRO 
NA VÁLVULA ANTICHAMAS

Boa tarde! Uma dica simples e de grande 
importância é a verifi cação da válvula 
antichamas. Caso haja o entupimento do seu respiro, irá
provocar vazamentos pelos retentores. Na grande maioria 
das vezes, o mecânico acaba fazendo a substituição por outro 
e o problema acaba persistindo e muitas vezes atribuindo o 
problema ao fabricante da peça nova instalada.

Silvano José Osório - Senai Paraná (PR)

PALAVRA DOS VENCEDORES!
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UM ÚNICO TAMANHO, 
MÚLTIPLOS BENEFÍCIOS.

NOVA EMBALAGEM DO 
KIT DE REPARO PARA JUNTAS 
HOMOCINÉTICAS SABÓ.

ANTES

DEPOIS

A Sabó está sempre inovando 
para facilitar a vida dos 
mecânicos e lojistas. Agora, 
chegou a vez do kit de reparo 
das juntas homocinéticas, que 
deixou de usar caixas com 
tamanhos diferentes para ter 
uma única embalagem plástica. 
Isso signifi ca menos espaço 
ocupado no estoque, o fi m dos 
problemas com caixas amassadas 
e o melhor: mais facilidade no 
manuseio, com os componentes 
já visíveis, evitando o retrabalho. 
Afi nal, a qualidade Sabó é feita 
para se mostrar.

O maior portfólio do Brasil está na web, sempre atualizado e fácil de consultar.
É só acessar o site sabogroup.com.br e ir até a área reposição > catálogos. 
O computador da ofi cina não tem internet? Sem problemas!
Acesse a mesma página em outro computador e baixe o aplicativo. Depois, copie
em um pendrive e instale. Você poderá consultar tudo o que precisa, mesmo offl ine.

CATÁLOGOS ONLINE NO SITE DA SABÓ.
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