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Vendas de 0 km em alta, 
manutenção em baixa.
e Vice-Versa. 
entenda a gangorra.

o mercado de reparação  
é muito promissor. 
prepare-se para 
aproVeitá-lo ao máximo. 

Mais um Estudo CINAU 
 para deixar você antenado. 

Dicas Certas de quem  
mais entende. Não perca!

Confira lançamentos 
para motor Ford Duratec.pág. pág. pág.2 3 4

médico e mecânico de família 
todos têm que ter um!
Um diagnóstico correto, o remédio 
certo e a máquina funcionando legal.
Quando o assunto é compra de serviços, o 
consumidor fica sempre desconfiado e com 
medo de estar sendo enganado. Afinal, ele é 
leigo no assunto e está comprando o 
conhecimento do profissional especializado 
em resolver seu problema. 
Essa dúvida surge na consulta médica, no 
reparo do computador, no conserto da máquina 
de lavar roupa e, claro, na manutenção 
corretiva ou preventiva do veículo.
No setor automotivo, essa desconfiança é 
histórica, pois todo dono de carro sempre tem 
uma experiência de um atendimento na oficina 
mecânica onde julgou estar sendo enganado, 

com cobrança de preços abusivos, serviços 
desnecessários ou não realizados, mas 
cobrados, e até mesmo por peças de 
procedência duvidosa (piratas, de baixa 
qualidade, incorretas ou recondicionadas). 
É nessa hora que o cliente passa a acreditar 
que um mecânico de confiança vale ouro. Mas 
onde encontrar esse mecânico de confiança? 
Quem pode atestar que sua empresa  
e serviços são confiáveis?
A resposta é simples: seus clientes!
Confiança não se vende, é construída ao 
longo de um relacionamento e tem que ser 
cuidada todo dia, pois ao menor deslize de 
comportamento ou suspeição de traição, 
desmorona e se quebra. 
Resgatar a confiança do cliente pode custar 
muito, além da perda de um agente de 
recomendação eficiente, pois um cliente 
sempre recomenda seus fornecedores de 
confiança para outros clientes. Confiança é 
um atributo que passa de pai para filho, de 
geração em geração. Essa confiança pode 
ser resgatada com uma ação imediata e 
eficaz. Se não ficou bom, refaça; se houver 
desconfiança da peça aplicada, mostre 
que seus procedimentos e produtos foram 
corretos. Lembre-se: o que você vende não 

são peças e serviços. É confiança.
Assim como você e a SABÓ.
Uma relação de confiança construída 
ao longo destes anos e nos próximos. 

 DEZ MANDAMENTOS DO MECÂNICO  
 DE CONFIANÇA
 1) Mantenha sua oficina organizada.
 2) Escute e anote tudo o que o cliente pede.
 3) Apresente o orçamento detalhado.
 4) Nunca prometa o que não pode cumprir.
 5) Avise o cliente sobre qualquer alteração 
 no prazo ou orçamento.
 6) Explique ao cliente o que será feito no carro. 
 7) Trate o cliente pelo nome e de forma cordial.
 8) Cheque se tudo o que foi combinado foi 
 realizado.
 9) Apresente as peças substituídas e as 
 embalagens das peças novas.
 10) Fique a disposição do cliente para ajustes 
 ou correções necessárias.

Meu avô sempre fez a revisão desta joia aqui. Meu pai 
também. Agora que ele é meu, dá pra dar uma geral?
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comunicação
a gangorra entre a venda de veículos 
e os serviços da oficina.
Estudos da CINAU - Central de 
Inteligência Automotiva - já 
apontaram que há uma relação 
direta, mas ainda não quantificável, 
entre a venda de veículos novos e a 
realização de serviços de reparação 
automotiva. 

Uma curva espelhada e inversa é observada 
nas empresas de reparação automotiva 
quando existe crescimento ou queda na 
venda de veículos novos, ou seja, quando a
venda de carros 0 km cai, os serviços na 
oficina crescem, e quando existe um 
aquecimento na venda de veículos 
novos, a taxa de realização 
de serviços na oficina 
diminui. Isso é 
facilmente 
explicável, 
pois se o 
dono 
do 

carro 
pretende 

trocar de 
carro é natural 

que ele não vá 
realizar manutenção 

de conservação no veículo. 
Já se não há a possibilidade 

de adquirir um novo automóvel, 
a opção de manter o carro atual 

em condições satisfatórias de uso é a 
tendência natural do consumidor final.  
O cenário econômico observado no primeiro 
quadrimestre deste ano é favorável para as 
oficinas mecânicas e centros automotivos. 
Restrição de crédito para financiamento 
do carro 0 km, maiores exigências para  

aprovação e nenhum incentivo do governo 
neste período favorecem a manutenção 
dos veículos em uso pelo consumidor. 
Esta situação apresenta reflexo na oficina 
mecânica, com oportunidades de atrair 
a clientela para serviços de manutenção. 
Esta é a hora de oferecer promoções, 
campanhas de vendas e realizar serviços, 
capturando uma parte da renda da 
população com revisões pré-férias de meio 
de ano, serviços preventivos e corretivos.

Porém este cenário econômico aponta 
mudanças. Recente anúncio feito pelo 

Governo Federal com um pacote 
que gerará desoneração fiscal 

no valor de R$ 2,1 bilhões 
até agosto de 2012, 

com redução da 
alíquota do 

Imposto  sobre 
Operações 
Financeiras 
(IOF) para linhas 
de crédito voltadas à 
pessoa física, liberação 
de R$ 18 bilhões em depósito 
compulsório pelo Banco Central 
sobre recursos a prazo, para financiamento 
de automóveis e de veículos comerciais leves 
já a partir de maio, e redução da alíquota 
do Imposto sobre Produtos Industrializados 
(IPI) válidas até 31 de agosto para 
automóveis dentro do regime automotivo; 
juntamente com o compromisso dos bancos 
em aumentar o volume de crédito e o 
número de parcelas de financiamento, com  

redução do valor de entrada para aquisição 
dos veículos, deve elevar a venda de veículos 
no segundo semestre. Se por um lado essa 
nova realidade deve arrefecer o movimento 
das oficinas num primeiro momento, o 
cenário volta a ser favorável em um espaço 
de tempo curto, com crescimento da 
frota circulante e a entrada de novos 
clientes no foco da oficina. 
A lógica deste raciocínio 
é que quanto maior o 
número de carros nas 
ruas (comércio 
aquecido), 
melhor, 
pois 

assim
cresce a 

possibilidade 
de geração de 

serviços. Então, 
fique atento para não 

desperdiçar oportunidades. 
Lembre-se: sua empresa é 

que movimenta toda a cadeia de 
reposição de autopeças. 

Se você realiza mais serviços, consome 
mais peças e produtos, faz girar o comércio, 
a fabricação de autopeças e demais itens 
de consumo na oficina. 
No setor automotivo, o segmento da 
reparação é a base de uma pirâmide que 
sustenta o varejo, a distribuição e parte 
da indústria de autopeças. A gangorra 
continua pendendo para o seu lado. 
Mãos à obra, então.

Estudos da CINAU – Central de Inteligência Automotiva
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um cenário otimista 
para a reparação de veículos.

Diagnóstico: foi verificado o sistema de ignição 
e estava ok. O relê do sistema de injeção eletrônica 
estava com solda fria; foi reparado, mas não 
resolveu o problema. O módulo de injeção estava 
oxidado pela entrada de água, e também foi 
reparado, mas não resolveu o problema.
Quando o veículo apresentou problema na 
oficina, foi verificado que havia pulso no bico 
injetor, porém o mesmo não injetava. Quando era 
injetada gasolina na TBI, o veículo pegava.
Solução:  Substituição do bico injetor principal.
OBS.: Este veículo possui dois bicos injetores: 
um na parte superior na cor verde, que é o 
auxiliar; e outro na parte inferior, também na cor 
verde, que é o principal. 
Dica cedida pela STILUS MOTORES.

Felipe Fernando 
Reparador Automotivo.
Associado desde 18/05/2012.

O motor do carro falhava, além de acender 
esporadicamente a luz de anomalias da injeção 
eletrônica.
Diagnóstico: Como a luz de injeção eletrônica 
estava acesa, iniciamos os testes com um 
scanner automotivo e na memória constava um 
código de falha, indicando defeito no sensor de 
detonação. 
Em posse desta informação, iniciamos os testes 
no próprio sensor de detonação e logo vimos que 
o mesmo estava gerando informações incorretas 
para a Central, fazendo com que a UCE alterasse 
o avanço de ignição.
Solução: Foi feito a substituição do sensor 
de detonação e o problema foi resolvido.

Diego Gava 
Técnico em Reparação Automotiva.
Associado desde: 01/02/2010.

Diagnóstico: No scanner automotivo foram 
constatados defeitos na sonda lambda e no sensor 
de temperatura. Em análise com a sonda lambda 
e o sensor de temperatura verificamos que 
ambos estavam ok, porém o veículo não possuía 
válvula termostática instalada. Colocamos uma 
nova, mas não solucionou o problema. 
Partimos, então, para o diagnóstico do módulo 
de injeção e estava ok. Fizemos a análise dos 
sensores de injeção quanto ao funcionamento 
e envio de sinais ao módulo e identificamos que 
o sensor de marcha lenta estava enviando sinais 
ao módulo, porém o sinal não chegava até ele.
Solução: localizamos e substituímos o fio que 
estava quebrado e realizamos a regulagem no 
ponto de ignição do veículo.

Carlos Henrique Germeno 
Reparador Automotivo.
Associado desde 23/05/2011.

                      Na dúvida, troca os dois bicos...
Honda Civic 1.5 com injeçao monoponto - De vez 
em quando o motor para e o veículo não pega.

Esse problema está detonado!
Fiat Uno 1.6 Mpi (Bosch Motronic) - Veículo 
falhando em acelerações e perdendo potência. 

O sinal vai, mas não chega. Quem roubou o sinal?
Volkswagen Gol 1.8 Mi - Veículo com valor muito 
alto de HC em marcha lenta e na análise de gases.

Se a sobrevivência do mercado de reparação 
independente vive diretamente da produção 
de veículos, seu futuro está assegurado. 
Oficinas, comércios, fabricação de autopeças 
e fornecedores de equipamentos e suprimentos 
para empresas de reparação automotiva terão 
vida longa e próspera.
Segundo dados do DENATRAN - Departamento 
Nacional de Trânsito, o Brasil encerrou 2011 
com uma frota de 70,5 milhões de veículos, 
entre automóveis, comerciais leves, ônibus, 
caminhões, carretas e motocicletas.
Um crescimento de 121% no período de 
10 anos se comparado com a frota em 2001: 

32 milhões de veículos. Este número contabiliza 
todos os veículos que foram licenciados no 
país ao longo destes anos e com certeza é 
superestimado, pois parte destes veículos 
provavelmente já não mais esteja circulando.

Considerando que a indústria automobilística 
nacional tem pouco mais de 55 anos (1956), 
destes 70 milhões de veículos licenciados pelo 
Denatran até 2011, estima-se que 35 milhões 
(50%) ainda estão rodando pelo país, o que 
mantém os números ainda muito promissores. 
Somente entre os anos de 2007 a 2011, 
a venda de automóveis no Brasil alcançou 

a marca de 21,1 milhões de unidades. 
A previsão do mercado, até 2018, é de circular 
pelas ruas do país algo próximo dos 50 milhões 
de veículos, incluindo ônibus e caminhões.
Agora uma notícia boa e outra não tão boa.
A boa: vai ter bastante serviço para sua 
empresa, seja na venda de peças, seja na 
realização dos serviços, pois a clientela está 
assegurada.
A não tão boa: isso irá exigir, cada vez mais, 
bons conhecimentos, atualização constante 
e parceiros confiáveis.

Prepare-se, 2018 está logo aí!
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lançamento sabó
linHa completa de Juntas sabÓ para os motores Ford duratec 2.0 16V
padrão de tecnologia conForme montadora.

call center responde
Olá Senhor Victor!

Existem alguns materiais de junta para cabeçote, 
conforme segue abaixo:

SLS - Metálica Chapa Única
MLS - Metálica MultiFolhas
Soft - Fibra de Carbono (Não Amianto)

As juntas de cabeçotes são intercambiáveis e os materiais são 
extremamente resistentes. Porém é necessário verificar a aplicação 
específica para cada motor, seguindo as orientações do fabricante 
da junta (que tem que ser SABÓ, é claro) e do veículo.

A Sabó tem no mercado juntas 
de cabeçotes de Flexbesto e junta 

de cabeçotes MLS Multilâmina. 
Esses modelos de juntas e materiais são 
intercambiáveis? São compatíveis?

Victor Marcus Smulz 
Centro de Reparação Automotiva Smulz e Filhos

p r

atenção

Em caso de dúvida, entre sempre em contato 
com a Central de Atendimento ao Cliente Sabó: 0800 77 12 155

Evite enganos: a Sabó não distribui peças sem embalagem, 
nem sleeve sem utilidade e/ou fora da posição.

APLICAÇÃO: MOTOR FORD DURATEC 2.0 L 16 VÁLVULAS ( ECOSPORT 2003/....FOCUS 2000/....MONDEO 1996/.....)

Jogo de Juntas 
Completo do Motor 

sem Retentores

Junta de Cabeçote 

Junta da Tampa 
de Válvulas

Junta do Coletor 
Admissão

Junta do Coletor 
Escape

ITENS / PEÇAS CÓDIGO BARRAQUANTIDADE
EMBALAGEM

CODE CONTROLE 
(SABÓ)

SABÓ N°DESCRIÇÃOFOTOS

80342

82341

75641

76841

99641

15 Itens / 18 Peças

01 Item / 01 Peça

04 Itens / 04 Peças

01 Item / 04 Peças

01 Item / 01 Peça

7891252803425

7891252823416

7891252756417

7891252756417

7891252996417

01 JOGO

01 Item / 01 Peça

01 Item / 01 Peça

01 Item / 04 Peças

01 Item / 01 Peça

8484.90.00

8484.10.00

4016.93.00

4016.93.00

4016.93.00


