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Imagine esta cena: um cliente 
chega com um carrinho 1980 em 
sua oficina, e fica esperando que 
alguém o atenda. Passada quase 
meia hora e vendo que ninguém lhe 
dava atenção, ele vai em sua direção 
e pergunta se poderiam dar uma 
olhada em seu cansado veículo 
que está falhando. Você disfarça, 
diz que está ocupado e indaga se 
ele poderia voltar no dia seguinte. 
Ele vai embora e não volta. O que 
você pensa?
a) Que bom que esse não voltou,
 devia ser um duro; 
b) Nem lembra do caso; 
c) Poxa, por que não dei um pouco
 de atenção àquele senhor?
d) Por que será que ele não voltou? 
Se você respondeu a ou b, é melhor
nem ler este texto. Pule para a 
próxima página para não ficar 
frustrado. Se você respondeu c ou 
d, continue lendo para saber o final 
da história.
O mesmo senhor com seu carrinho 
cansado e falhando foi para outra 
oficina e parou em frente a entrada.
Imediatamente, um funcionário
foi até o cliente e o convidou a 

colocar o carro para dentro e já foi 
perguntando o nome dele. Ao saber 
que o carro estava falhando, abriu 
uma ficha de orçamento na hora, 
pegou os telefones de contato e 
ficou de retornar até a manhã 
seguinte com o preço e a previsão 
de data de entrega do veículo.
Como o problema era simples, no 
mesmo dia, uma funcionária da 
oficina retornou a ligação e o cliente 
aprovou o orçamento, informando 
que seu filho iria retirar o carro no 
dia seguinte. 
No dia seguinte, vieram
dois rapazes num carro
importado. 
O que estava no banco do passageiro 
se identificou como filho do dono 
do carrinho velho, e já foi dizendo 
que o seu pai tinha o maior carinho 
pelo carro e falou muito bem do 
atendimento que recebera na oficina.
O rapaz testou o carro, ficou muito 
contente ao ver que haviam lavado 
o carro e tirado o rangido das portas 
e, antes de pagar a conta, em dinheiro 
vivo e sem barganhar, perguntou 
se a oficina não podia ficar 
responsável pela manutenção da 

frota da empresa que representava.
Uma pequena frota de uns 
100 veículos, entre carros de
passeio, pequenos utilitários e  
algumas caminhonetes. Fábula? 
Verdade. Este caso aconteceu com 
uma oficina da cidade de Piracicaba, 
interior de São Paulo. Este é só um 
dos casos que temos conhecimento. 
Mas quantos outros não aconteceram 
de forma semelhante?
Os donos de oficinas mecânicas e 
lojas de autopeças reclamam da 
falta de fidelidade do cliente; estes, 
por sua vez, reclamam que são mal 
atendidos nas oficinas ou balcões 
de autopeças. Já os reparadores 
reclamam que o atendimento na loja 
de autopeças é muito frio.
Quem tem razão?
Todos! 
O cliente não busca apenas 
um bom serviço a preço 
justo (isso deve ser padrão 
ou o mínimo esperado). O que 
irá cativá-lo é o atendimento.
E se for bem atendido, 
este cliente será a principal 
propaganda de sua empresa. 
E mais uma boa notícia: quanto 

custa o bom atendimento? Nada. 
Mas pode ter certeza que você terá 
uma melhor rentabilidade com isso.

Sua oficina ou loja de
autopeças já deve ter boa
parte dos ingredientes
para o sucesso, tais como
instalações, ferramentas,
equipamentos, treinamento
e mão de obra.
Que tal investir agora em
qualidade no atendimento? 
Este pode ser o diferencial 
para 2012.

2012 - O ano da qualidade 
no atendimento.
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Oficinas e Lojas 
de Autopeças 
buscam diferencial 
para o sucesso.
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Comunicação

Uma análise otimista do mercado nacional de 
autopeças indica crescimento. Já uma análise 
pessimista do mercado de autopeças indica 
crescimento com dificuldade para encontrar 
peças, mão de obra e empresas qualificadas. 
Ou seja, o mercado vai continuar aquecido. Resta 
saber quem irá atendê-lo!

A indústria automobilística  produziu em 2010, 
mais de 3,6 milhões de unidades entre 
automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus. 
O mercado de motos também cresceu em 2010: 
foram 1.830.614 contra 1.539.473 no ano 
anterior. Nos últimos quatro anos, a indústria 
automobilística despejou quase 10 milhões de 
veículos no mercado interno, entre veículos 
produzidos e importados. A frota nacional 
beira os 40 milhões e o mercado de reparação, 
seja oficinas independentes, seja de oficinas 
autorizadas das revendas, não cresceu na mesma 
proporção, pelo contrário, encolheu nos últimos 
10 anos.

Os investimentos no País continuam bastante 
altos e prometem seguir assim com a crise que  
ronda a Europa e os Estados Unidos. Nova 
fábrica da Toyota em Sorocaba (SP), Nissan 
prometendo investir U$ 2,5 bilhões em uma 
fábrica em Rezende (RJ), a Renault ampliando 
suas instalações em Curitiba (PR), e a Honda, 
para fazer frente à invasão chinesa, vem com 
U$ 2 bilhões para produzir em 2012 cerca de dois 
milhões de motos no Brasil.

Embora a indústria atravesse um período de 
expectativa, com a alteração que o Governo 
impôs no IPI para proteger as montadoras com 
fábricas aqui instaladas, o que tem deixado os 
importadores com o “cabelo em pé”. Algumas 
marcas novas confirmaram seus investimentos 
na instalação de fábricas no Brasil, como 
a Chery Brasil, que começou a construção 
de sua fábrica em Jacareí/SP, aplicando US$ 400 
milhões, e o Grupo Effa/Lifan, que sinaliza um 
investimento de US$ 100 milhões. Isso sem falar 
dos investimentos em fábricas das tradicionais 
General Motors, Fiat e Volkswagen.

A Indústria de autopeças
Recuperou em 2010 o que havia perdido em 2009. 
O faturamento do setor foi de US$ 49,8 bilhões, 
31,4% a mais que em 2009.

O Mercado de reposição
O número de carros nas ruas cresceu, mas 
as ruas são as mesmas e as oficinas também são 
praticamente as mesmas. O trânsito piorou assim 
como o serviço de oficinas. Com o aumento 
da demanda não há mão de obra suficiente 
e preparada, além da falta de peças. Muitas 
oficinas, com administração caseira, acabaram 
fechando as portas. É o que o setor está 
chamando de “apagão das oficinas”. Um sério 
problema para quem precisa de serviços, como 
donos de carros, seguradoras e seus segurados. 
É nesta hora que muitas oficinas para fazer frente 
à demanda entregam serviços com qualidade 
duvidosa e peças idem. Um risco ainda maior 
para o setor.

Quem cresce?
Lojas de Autopeças atentas: o cliente precisa 
ter a peça à disposição quando precisar.
Um estoque bem dimensionado 
e variado, com marcas de 
excelente qualidade é venda 
certa. O reparador não cota 
em mais de três fornecedores, 
isso é um fato. Se a sua loja 
tiver tudo que ele precisa, com 
certeza irá cotar com você 
primeiro.

Oficinas preparadas e
cientes sobre quem são
seus reais parceiros
Aqui o nome do  jogo é ganha- 
ganha, em que todos são 
beneficiados - dono do carro 
- oficina - varejo - distribuidor 
- fabricante.
Ao eleger um parceiro, a oficina 
terá por trás de seus serviços 
a segurança do suporte de 
todos os agentes da cadeia 

de autopeças. Trocar de marca ou fornecedor 
por causa de alguns centavos ou aceitar peças 
de qualidade duvidosa só prejudicam o seu serviço 
e a credibilidade da sua empresa.

E lembre-se: Oficina não vende peças
e sim confiança
Profissionais competentes: se você está bem 
preparado, tecnicamente atualizado e só usa 
peças de qualidade, como os produtos Sabó, 
será um dos vendedores de peças ou reparadores 
que vão navegar por águas tranquilas em 2012. 
O mercado quer você. Cabe a você mostrar 
sua qualidade e competência.
Por isso, o melhor é continuar estudando, se 
aperfeiçoando e escolhendo cuidadosamente 
quem são suas marcas parceiras. 

Que venha 2012
e conte com o
Caderninho SABÓ! 

Perspectivas 2012
O que irá afetar a venda de autopeças e serviços de reparo automotivo?
Quais são os principais indicativos de aquecimento ou retração do aftermarket 
automobilístico? O que esperar de 2012?



3

Sabó, linha do tempo.

	 Existe	carro	com	tremedeira???
	 Chevrolet	Vectra	2.2	16v	-	sem	marcha	lenta

Carro chegou à oficina com alta trepidação em marcha lenta e, 
quando o regime do motor aumentava, a trepidação piorava.

Diagnóstico: passando o carro no scanner não
apresentou nenhum defeito inicialmente. Verificamos que 
a vibração causava um ruído estranho na parte inferior 
do bloco e os coxins do motor apresentavam uma avaria 
em excesso.

Solução: estava localizada no compensador de massa 
que fica no cárter do motor. Este estava dessincronizado 
e em lugar de compensar a vibração, aumentava ainda mais.
Para acertar a sincronização é simples, porém exige 
algumas informações específicas do manual de reparação. 
A meia cana dos eixos deve ser posicionada para a parte 
superior do motor; com o relógio comparador, deve-se 
conferir qual a folga entre as engrenagens, que deve 
estar entre 0,26 e 0,33 mm. Caso a variação ultrapasse esse 
número, o compensador deve ser substituído.

Fabio John França
Reparador automotivo
Associado desde 12/2007
	

	 Era	óleo	ou	piche?
	 Toyota	Corolla	1.8	VVT-i
	 motor	perde	rotação	e	engasga

Perda de rendimento, motor não desenvolvia altas rotações 
e em alguns momentos engasgava.

Diagnóstico: com o auxílio de scanner, mapeamos todo
o sistema de injeção e ignição, sem localizar nenhuma 
falha. Efetuamos testes de vazão e pressão da bomba 
de combustível, sem achar nada. Partimos então para 
uma análise mais profunda, testando sensores e atuadores 
individualmente, porém todos estavam ok.

Solução: resolvemos desmontar o cabeçote e verificar 
mais a fundo o que ocorria, já que o sincronismo de correia 
estava correto, inclusive no VVT-i.
Ao retirarmos a tampa de válvulas, percebemos que na parte 
superior próxima ao atuador do VVT-i, havia muita borra de 
óleo, retiramos o atuador e efetuamos a limpeza e a troca de 
óleo do motor.

Carlos Henrique
Reparador especializado Toyota
Associado desde 05/2011

	 Cuidado!	Um	banho	pode	ser	prejudicial.
	 Fiat	Palio	1.0	8V	1999
	 Motor	gira,	mas	não	pega

O motor girava, mas não dava partida. Verificado se havia 
centelha, tudo estava ok. Ao verificar se havia pressão 
correta na linha de combustível, notou-se que não havia 
combustível.

Diagnóstico: ao testar a alimentação da bomba de
combustível, constatou-se que não havia 12 Volts nos fios do 
sistema de alimentação elétrica do componente. Ao verificar 
mais detalhadamente, confirmou-se que não havia 12 Volts 
por falta de massa (aterramento).

Solução: interruptor inercial desativado. Em conversas 
com o cliente, deduziu-se que ele havia levado o veículo a um 
lava-rápido e por algum motivo o interruptor havia sofrido 
um impacto que provocou sua desativação. 

Diego Santos
Técnico em Automobilística 
Associado desde 02/2010

2011 foi um ano incrível. E com números como
estes, você já sabe o que esperar de 2012: 
um ano ainda melhor.

O portfólio mais completo do  
mercado cresceu ainda mais

São mais de 450 novos itens entre:
• Retentores • Juntas • Jogos de Juntas 
• Kit Reparo do Carburador • Kit de Injeção  
Eletrônica • Kit Calibrador para Carburador 
• Sensor de Posição da Borboleta • Linha   
Metal Borracha (Buchas, Batentes, Coxins, 
Kit Amortecedor) • Cubos de Roda

Treinamentos e Palestras
9.228 profissionais treinados em 2011
em todo o Brasil. 

Participação em Feiras 2011
• Automec - abril, São Paulo

• Expomecânico - setembro, São Paulo
• Autonor  - outubro, Recife

Caderninho Sabó - Boas 
notícias e prestação de serviço
 
Caderninhos entregues:
6.690.000 (90 edições / 9 anos)
Dúvidas técnicas: 77.070
Ligações recebidas: 136.640
Central de relacionamento:
212.074 contatos
Contatos atendidos pelo 
programa: 145.617
Contatos associados: 17.313
Dicas certas recebidas: 2.370

Catálogo Sabó
Mais de 15.000 catálogos das linhas leve,
pesada, utilitários, técnico, moto e industrial 
distribuídos.

Iniciativas
• Apoio e estímulo à manutenção preventiva
• Patrocínio Carro e Caminhão 100%
• Combate à pirataria de autopeças

Premiação
A Sabó foi eleita pela 20ª vez no ranking Top 
Five, que elege os fornecedores preferidos pelos 
leitores da Revista NEI.

Retrospectiva 2011

De especialista para especialista.



4

A linha de Sistemas Integrados de Vedação Sabó é uma das mais amplas e completas do mercado. 
São peças de qualidade superior, fruto do que há de mais moderno em tecnologia e materiais de primeira 
linha, como é o caso do PTFE. Por isso, quem usa Sabó tem a certeza de ter maior durabilidade 
e resistência térmica, menor atrito e desgaste do eixo, menor consumo de potência do motor e maior 
resistência química aos principais aditivos do mercado.

1 - Limpar bem a região da pista de trabalho 
 do PTFE (Politetrafluoretileno) ou Borracha.
2 - Verificar se não há nenhum desgaste nesta região. 
 Caso haja, deve-se retrabalhar o eixo para utilizar 
 a mesma medida e rugosidade especificadas.
3 - Lubrificar a região com óleo de mesma especificação  
 do fluido vedado.
4 - Montar o Flange de Chapa com o sleeve (luva 
 de proteção). Montar o Flange de Alumínio 
 empurrando-o contra o eixo.
5 - Apertar todos os parafusos da parede do bloco.
6 - Retornar 90° do torque dos mesmos parafusos.
7 - Montar o cárter com a vedação especificada 
 (cola especificada pela montadora).
8 - Torquear os parafusos do cárter e os prisioneiros  
 do flange para acomodação da cola no bloco 
 e no retentor.
9 - Apertar os parafusos da parede do bloco com 
 o torque especificado.

Pronto! Já está montado 
o flange, com toda a garantia 
da marca Sabó.

Veja como realizar
a montagem correta 
para ambos os flanges:

Flange em alumínio com vedação em borracha 
com mola. Parafuso de Fixação M6X20.

Flange em chapa com vedação em PTFE com luva
de montagem sem mola. Parafuso de Fixação M6X14.
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Fique atento!
As duas peças são 

originais Sabó
e montam

o mesmo motor.

Flanges Originais Sabó 05245 MJEF
para motor Fire 1.0 e 1.3 - 8 V

Lançamento Sabó

0800 77 12155

Call Center Responde

Só use peças originais Sabó.
Em caso de dúvidas, ligue para 
a Central de Relacionamento Sabó:

A Sabó lançou no mercado mais um modelo de retentor traseiro do virabrequim 
do Fiat Fire 8V. Quantos tipos de flange podem ser aplicados no modelo Fiat Fire 8V 
e qual a forma de aplicar o novo flange?

Felipe Oliveira - Técnico em reparação automotiva especializado
Cliente associado desde 26/06/2011

Olá Felipe. Existem dois tipos de flange: o flange em alumínio com vedação em 
borracha com mola, e o flange de chapa em vedação de PTFE. Confira na matéria 
acima o procedimento correto para a montagem de ambos os flanges.

Feliz Natal e muitas realizações em 2012!


