
Você pode compartilhar notícias sobre 
veículos, recalls, lembrar sobre manutenções 
preventivas, dicas de cuidados com o carro e, 
ainda, divulgar as promoções da sua oficina! 

Um exemplo é o da ex-bancária Agda Óliver, 
que resolveu mudar de vida, fez cursos de 
mecânica e em 2010 abriu a oficina Meu 
Mecânico, em Ceilândia (DF) e desde então 
atende a um público variado, em que  
60% são mulheres. Atenta ao mercado, 
Agda usa o Facebook para divulgar seus 
serviços, palestras e muito mais. Sua página 
tem mais de 2.400 curtidas e diariamente 
recebe centenas de visitantes em busca de 
informações.

Há ainda oficinas que usam o YouTube 
para gravar vídeos sobre manutenções e 
dicas, fazendo o maior sucesso, aumentando 
sua popularidade, passando segurança e 
transparência para seus telespectadores 
sobre os serviços prestados.

A Sabó está presente nas 
redes sociais desde 2012 
e mantém no seu Facebook 
um meio constante de informação 
e contato com seus clientes 
e consumidores. 

Através da página 
www.facebook.com/sabogrupo 
é possível saber tudo o que 
estamos fazendo e até tirar dúvidas 
sobre nossos produtos e serviços.

“Um bom exemplo é o Dica Certa, 
também presente na nossa página 
do face, com instruções importantes 
sobre a aplicação de nossas peças”, 
comenta Daniella Carrer Rebonato, do 
departamento de marketing da Sabó.

uma novidade para curtir
Oficinas nas redes sociais:

e compartilhar.
Se a sua oficina ainda não tem a sua própria página, repense. 
As redes sociais são um caminho rápido, fácil e gratuito 
de estar mais próximo do seu cliente final, o dono do carro. 

Não fique fora desse novo mundo! Sabendo usá-lo, sua empresa 
pode estar presente em lugares onde você nem imagina!

Curta a nossa página! www.facebook.com/
sabogrupo

Certificação Inmetro de autopeças 
e uma nova coluna está chegando.

Carro híbrido ou elétrico.
A Sabó já está por dentro.

Comunicado importante 
sobre as Juntas de Fibra.pág. pág. pág.2 3 4
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Certificação Inmetro de autopeças: segurança para 
o cliente e responsabilidade para o reparador.
De acordo com a portaria Inmetro nº 301, 
de 21/07/2011, os produtos automotivos 
devem ser certificados para serem vendidos 
no mercado de reposição.

Atualmente, 21 componentes automotivos estão 
listados como certificação obrigatória, sendo 
que 16 deles hoje só podem ser fabricados com 
o selo do Inmetro: pino rei, 5ª roda automotiva, 
vidros, rodas, líquido de freio, arla 32, 
amortecedor, buzina, pistões de liga leve 
de alumínio, pinos, anéis de trava, 
anéis de pistão, bronzinas, lâmpadas, 
bomba elétrica de combustível e baterias.

Os fabricantes de terminais e barras de 
direção, barras de ligação, terminais axiais 
e plataformas elevatórias veiculares têm 
prazo até novembro de 2014 para se 
adaptarem e somente terem em suas linhas 
produtos com o selo do Inmetro.

O IQA - Instituto da Qualidade Automotiva, 
organismo de certificação acreditado pelo 
Inmetro, orienta que os fabricantes e 
importadores de autopeças desses 16 produtos 
tiveram os prazos para adequarem suas linhas 
de produção de acordo com a portaria Inmetro 
até janeiro de 2013.

Ainda segundo o IQA, essa certificação tem 
o objetivo de informar e proteger o consumidor, 
principalmente no que diz respeito à questão 
de saúde, segurança e meio ambiente, além 
de promover a melhoria contínua da qualidade, 
a concorrência leal, facilitar o comércio 
internacional e reforçar o mercado interno.

O alerta serve também aos distribuidores, 
para evitarem a compra dessas autopeças 
sem o selo de certificação de qualidade, 
uma vez que o prazo para regularização 
dos estoques foi até junho de 2013 e, a partir 

de então, não poderão mais distribuir esses 
produtos sem o selo do Inmetro. Já o prazo 
para o comércio finaliza em junho de 2014.

O selo do Inmetro tem validade anual e a cada 
ano uma nova relação de itens deve ser 
apresentada pelo Inmetro. Futuramente 
o número de linhas certificadas será muito 
mais abrangente, garantindo a tranquilidade 
de todos os envolvidos no comércio de 
autopeças e reparação automotiva, 
e do consumidor, é claro.

De olho no mercado
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Está chegando a nova seção interativa do Caderninho Sabó. 
“VoCê Dá A LETRA”. É isso mesmo, a partir da próxima edição, você dará 

a letra. Como? É muito simples: basta enviar uma sugestão de assunto 
que você quer ver no próximo Caderninho. E não precisa ser apenas temas 
relacionados ao seu dia a dia no trabalho. Vale tudo: lazer, internet, saúde, 

curiosidades, carreira, esportes e muito mais. Viu? 
E você pode começar agora mesmo, enviando um e-mail para 

CARDERnInhoSABo@BRASILDIRETo.Com.BR ou postando na página 
FACEBook.Com/SABogRuPo incluindo #VoCEDAALETRA na mensagem. 
PARTICIPE! oS AuToRES DAS 10 PRImEIRAS SugESTõES gAnhARão 

um BRInDE! É o Caderninho Sabó, sempre melhor para você.

Você, nosso super-herói de todos os dias, acaba de ganhar superpoderes para escolher o assunto dos próximos Caderninhos.

www.twitter.com/sabogrupo www.youtube.com/sabogrupo www.sabogroup.com.brwww.facebook.com/sabogrupo



De especialista para especialista
Problema no aterramento ou tinta demais?

Suzuki grand Vitara
Queima do relé da bomba de combustível.

Está muito comprido? Corta um pedacinho.
 Fiat uno mille 

Vazamento na junta do cabeçote.

Problema: Depois de remover o cárter para eliminar um 
vazamento de óleo, o problema continuou. 
Diagnóstico: Ao efetuar a remoção da caixa de câmbio para 
verificar o retentor (tampa) do volante, percebemos que estava 
alí a razão do referido vazamento. Foi montada a tampa nova 
com todo o cuidado, porém, alguns dias depois o veículo retornou 
à oficina com o mesmo problema: o vazamento persistia e havia 
a necessidade de refazer todo o trabalho. Esse problema ocorreu 
em virtude do retentor ter ficado descentralizado, forçando mais 
para um lado do que para o outro. Na primeira instalação foram 
apertados primeiramente os parafusos que fixam o retentor 
(tampa) ao cárter. 
Solução: Reinstalar corretamente a tampa no lugar, centralizar 
o retentor e apertar primeiro os parafusos ao bloco do motor 
e depois os do cárter por baixo. Esse procedimento deve ser 
seguido para todos os sistemas integrados de vedação.

omar Rodrigues Pereira
Mecânico Proprietário
Associados desde 09/2001

Problema: No centro automotivo onde trabalho, grande parte 
dos veículos atendidos são Fiat Uno. Verifiquei que vários deles 
apresentavam vazamento de óleo pela junta do cabeçote. 
Diagnóstico: Plainamos o cabeçote, substituímos sua junta 
e parafusos. Porém, o vazamento voltava. Depois de uma análise 
mais apurada, descobrimos que os parafusos novos eram maiores 
em comprimento que os furos do bloco do motor. Isso fazia com 
que o parafuso encostasse no fundo do furo, gerando um falso 
aperto, não conseguindo uma vedação adequada da junta.
Solução: Diminuir o comprimento dos parafusos em 2 milímetros 
e substituir a junta do cabeçote.

Cleber Blanco da Cunha 
Auxiliar de Mecânico 
Associado desde 04/2005

um tiquinho mais para a esquerda...
Fiat marea 2.0 20 V
Vazamento de óleo. 

Problema: Constantemente, o relé da bomba de combustível se 
queimava.
Diagnóstico: Começamos a analisar os soquetes de entrada 
e saída, relés e o defeito continuava. Efetuamos a verificação do 
chicote e toda a parte elétrica, porém nada foi localizado. Até que 
um de nossos funcionários observou que o fio de aterramento 
estava instalado em uma parte sobre a tinta do veículo, situação 
essa que gerava mau contato e cortes constantes de tensão, 
queimando os fusíveis instalados na linha.
Solução: Alteramos a posição do parafuso de fixação da massa.
 
Robson Vieira da Costa
Mecânico
Associado desde 04/2013

De olho no futuro
Carro híbrido ou elétrico. A Sabó já está por dentro.
Todo mundo espera que os veículos sejam cada 
vez mais econômicos e menos poluentes. O carro 
elétrico total, que contempla tudo, ainda não 
é viável. Mas será possível em pouco tempo.

Enquanto isso, a indústria já comercializa uma 
geração intermediária de veículos com motor 
à combustão agregado a um motor elétrico 
de alto desempenho, com potência que chega 
até 160 HP. É o chamado carro híbrido, uma 
realidade no mercado americano com várias 
montadoras produzindo carros em série.

A Sabó não poderia ficar por fora dessas 
inovações. Selos, retentores e juntas especiais 
foram desenvolvidos e com investimento 
de U$ 15 milhões, uma nova fábrica foi construída 
para atender essa demanda. A Sabó hoje fornece 
“selamento” completo para essas novas 
transmissões híbridas, representando mais 
de 2 milhões de peças por ano. 

A Sabó também participou, desde o início, 
de um projeto de uma importante montadora, 
desenvolvendo uma junta especial de alumínio 
e borracha com tratamento de nanocerâmica 
para aderência destes dois componentes.

Desenvolveu, também, retentores com material 
à base de FPM (flúor elastômero) que suporta 
temperaturas baixíssimas e também selos 
apropriados para trabalhar com altas pressões. 

Assim, você percebe como a Sabó leva a sério 
o desenvolvimento de novas tecnologias.

Quando você indica a Sabó para os seus clientes 
está oferecendo, além da qualidade, a garantia 
de uma empresa inovadora que está sempre 
de olho no futuro.

Fique por dentro dessas novidades. 
Logo, logo elas estarão por aqui.
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Catálogo Eletrônico Sabó: 
tudo que você precisa saber 
em, apenas, um clique.

ApAgão!

Baixe o seu agora: 
acesse www.sabogroup.com.br, clique em Aftermarket - 
Catálogos e faça o download. É rápido e fácil.



JunTA DE FIBRA APLICADA no moToR FIAT FIRE 1.0/1.3 - 16V e 1.4 - 8V

w w w . s a b o g r o u p . c o m . b r www.facebook.com/sabogrupo www.twitter.com/sabogrupo www.youtube.com/sabogrupo

CEnTRAL DE ATEnDImEnTo 
Ao CLIEnTE SABó: 0800 77 12 155
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Comunicado Sabó

Call center responde
 PERgunTA: Tenho em minha oficina um GM Corsa 1.0 - 8V e estou fazendo o motor. A junta de Flexbesto pode ser aplicada no carro, 
  uma vez que a junta original é metálica?

RESPoSTA:  Sim, Felipe, pode ser aplicada, pois o anel de cilindro é metálico e o material FX se adequa ao cabeçote, fazendo, assim, 
  a perfeita vedação nos cilindros. Também temos nossa linha de juntas em MLS, multilâminas, que atende as linhas 
  de montagem de grandes montadoras e também é vendida no comércio de peças para serviços de reparação automotiva.

Aviso: Informamos que a junta 82268FLEX, apesar da embalagem dos primeiros lotes constar apenas a aplicação para o motor 
1.0/1.3 - 16V, autenticamos a sua aplicação também para o motor 1.4 - 8V. 

Leia com atenção: A junta de fibra em relação à sua versão metálica apresenta uma pequena diferença de posicionamento na furação 
de passagem de água, porém quando posicionada no bloco, a passagem de água da junta de fibra por possuir uma forma oblonga (uma 
espécie de  rasgo de chaveta), interliga e possibilita a passagem de água sem restrição e sem alteração no  fluxo de arrefecimento do motor.

Em relação à passagem de óleo cujo posicionamento aparece invertido em relação à versão metálica, garantimos que isso não afeta 
a eficiência de lubrificação, pois o fluxo de óleo se dá pelo canal do cabeçote sem interrupção.

Esses produtos foram submetidos a exigentes testes normalizados de performance e desempenho nos motores citados.

CONSULTORIA TÉCNICA SABÓ 
SAC 0800 77 12 155

•	JUNTA	DE	CABEÇOTE .....................................................................................................  Nº 82268FLEX.

•	JOGO	DE	JUNTAS	SUPERIOR	SEm	RETENTOR .............................................................. Nº 79198FLEX.

•	JOGO	DE	JUNTAS	COmPLETO	COm	RETENTOR ............................................................ Nº 80198FLEXR.


