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Um time unido
já écampeão.
O comandante

O segredo do sucesso está na equipe.
“Uma andorinha só não faz verão”,
“Ninguém é mais forte do que todos nós juntos”,
“A união faz a força”.
Existem centenas de provérbios populares
que reforçam o mesmo sentido: a força
e a importância do trabalho em equipe.
Mas isso exige sintonia e integração entre
seus componentes. Uma equipe é formada
pelo esforço, dedicação e doação de seus
integrantes, que percebem as virtudes
e fraquezas de cada um e superam, juntos,
os obstáculos. Apenas trabalhar junto não
basta. Por vezes, o pior inimigo de um time
são os seus próprios integrantes.
Formar uma equipe exige um comandante,
líderes que entendam os objetivos e
envolvam os demais nesta empreitada, além
de pessoas que saibam a importância do seu
trabalho, independentemente de qual seja ele.

O bom comandante é aquele que extrai
o melhor de sua equipe. Mesmo à beira
do gramado, o técnico não assiste
passivamente ao jogo. Ele convoca seus
jogadores a se empenharem, confiando
no potencial de cada um e na união do grupo
para superar qualquer desafio. Afinal, o líder
confia nas habilidades individuais e sabe que
se cada um fizer apenas sua parte alcançarão
um resultado medíocre, porém se ajudarem-se
mutuamente, obterão um resultado excelente.
Aí está a força da equipe: a soma de todas
as forças.

Lideranças
Em determinadas situações, sempre existe
os que assumem papéis fundamentais para
o sucesso da equipe.
Na cobrança de uma penalidade máxima, o
principal jogador do time é o técnico? Não,
é o jogador que tentará converter ou defender
o time.
Estes líderes situacionais chamam
a responsabilidade para si. São eles que
orientam o time dentro de campo e auxiliam
aqueles que fraquejam, estimulam os colegas
a darem o melhor de si e se esforçarem em

busca da superação. Quem são estes?
Qualquer um que se sinta motivado a assumir
esta função naquele momento ou o melhor
preparado para aquela situação.

Os componentes
Cada qual tem uma função específica
na equipe, porém não se limitam a realizar
apenas essa função.
Eles se ajudam e socorrem mutuamente.
Bola na área adversária, o time se junta
no ataque para marcar mais um ponto.
Quando é atacado, o time se ajuda na defesa.
Assim que deve ser na sua empresa.
Todos unidos para resolver desde o problema
no carro do cliente até a entrega dos serviços
prometidos no prazo.
Assim é o espírito de equipe. Esta é sua
força. Não acredita?! Pegue uma folha da
lista telefônica e rasgue. Fácil, não é?
Agora tente rasgar todas as folhas da lista
telefônica juntas. Difícil ou quase impossível.
Pois é, a soma das partes é que dá a força
do conjunto.

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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Distinguindo
Distingüindo
“Talento do Tá-lento…”
No cenário dos negócios
cada vez mais vale
a máxima de que
o importante é cultivar
o trabalho em equipe.
Já passamos pela fase dos
artesãos que cortavam o couro, criavam o
desenho, teciam a peça e as vendiam para os
mercados interessados. Hoje, fazemos tudo
coletivamente. A idéia de segmentação e visão
de processo, onde cada profissional é importante
para o desempenho final, é sem dúvida, um
exercício de todos nós que congregamos uma
empresa.
Sabedores desta estratégia organizacional
e sempre tendo o futebol como um grande
exemplo do esforço coletivo em prol de
melhores resultados, queremos discutir
um pouco neste artigo os elementos
comportamentais presentes no ser humano
que impedem e bloqueiam o sucesso daquilo
que se tornou uma arte: “compartilhar”
esforços e celebrar em conjunto.

Como tudo na vida é mensurável, diz a lenda
que em um grupo de trabalho há sempre 1%
que possui comportamentos e atitudes
desagregadoras. Diante disto, é verdadeiro
supor que há uma grande diferença em ser
talento e estar lento.
Infelizmente os “Tá-lentos” que se deixam
contaminar por atitudes de baixa energia de
superação, que passam o tempo disponível
trabalhando para o não e nunca para o sim,
que raramente se colocam sob o espírito de
cooperativismo e se negam a construir espírito
coletivo, precisam ser descobertos pelos seus
líderes e a eles é necessário que se coloque um
acordo no sentido de transformá-los, sob pena
de contaminação de muitos outros que não
aceitam a idéia de se esforçarem tanto ao lado de
outros que pouco movimento fazem nesta direção.
Na construção e consolidação das equipes cabe
este cuidado, pois ninguém gosta de que se trate
desiguais de forma igual.
Esforços que vão além devem ser referenciados
e valorizados, da mesma forma que esforços

que ficam aquém devem ser punidos, para que
se cultive um clima de justiça e o trabalho
em time seja preservado.
E você que está lendo este artigo agora?
É um talento ou tá-lento?
Para finalizar, há um dizer muito sábio
de um pensador das boas relações que diz:
Trabalhar em equipe é saber compreender
as diferenças individuais.
Bons negócios a todos.

Esse time é show de bola
Abaixo você confere os profissionais que formam a Equipe de Vendas Sabó. São os jogadores responsáveis pelas grandes jogadas:
levar os nossos produtos para o mercado e garantir sempre a melhor opção e o melhor atendimento.

Da esquerda para a direita:
Alexandre
Supervisor de Vendas
Marcus Vinícius
Diretor de Aftermarket
Júlio - NAC *
Ivan - NAC
João
Gerente-Comercial
Renato
Supervisor de Vendas
Antônio Carlos
Supervisor de Vendas
Célia - NAC
Reginaldo
Supervisor de Vendas
Thiago - NAC
Gustavo - NAC
Juliana - NAC
* Núcleo de Atendimento ao Cliente
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De olho no mercado
Um Sonho de Prêmios Sabó.
A promoção que tem prêmios para todo mundo.
A Sabó está lançando uma grande
promoção para o mercado de reposição
automotiva: Um Sonho de Prêmios Sabó.
Serão sorteadas 2 casas e 3 motos entre
os compradores de retentores e juntas Sabó.
Ninguém pode ficar de fora.
Participar é muito fácil.
É só juntar 10 códigos
de barra que estão
nas etiquetas das
embalagens desses
produtos, responder
a pergunta:

DICA
CERTA

SABO

“Deu de bico e entrou na
gaveta” – VW Saveiro AP 1.6
MI – Veículo falha ao arrancar.
Diagnóstico: Após um test-drive
com o veículo, notou-se que a falha
só ocorria em arrancadas para frente.
O problema não ocorria nem em marcha
lenta, nem em marcha normal.
Após diagnóstico com scanner,
o mesmo registrava falha no bico
do terceiro cilindro. Esses veículos
possuem vários conectores de passagem
dos chicotes localizados na parede
de fogo junto à bateria. O conector dos

Qual é a empresa líder no segmento
de vedação e condução que sorteará
moto e casa?
Aí junte seus dados e envie.
Se preferir, você ainda pode preencher
o cupom da promoção, disponível nas lojas.
Para garantir o sucesso, vamos realizar
diversas ações de comunicação para
divulgação: cartazes e cupons nos
pontos-de-venda, anúncios em jornais
e revistas do mercado especializado, visitas
da Equipe Sabó, entre outras.

Para conferir o
regulamento,
ou obter mais
informações, acesse
www.sabo.com.br.
Se preferir, entre em contato
com a Central de Relacionamento Sabó,
ligue para 0800 77 121555.

Uma superjogada da Sabó.
Participe!

bicos estava sem sua respectiva trava.
Devido ao movimento do motor nas
arrancadas o chicote se esticava,
provocando assim a falha.
Solução: Recolocar a trava do conector
e revisar o estado geral dos coxins do
motor.
Jean Carlos Gonçalves Marinho
Mecânico da Mecânica
e Elétrica Nova Car
Nova Andradina - MS
Associado desde 06/08/2001

“Aquece e só fica no banco
de reservas” – VW Kombi 1.6
2004 – Injeção MP 9 – Depois que
esquenta o motor não pega mais.
Diagnóstico: Checamos as velas,
cabos de vela, pressão e vazão
da bomba de combustível, por fim
fizemos a verificação de problemas

com o scanner e não constatamos
nenhum código de falha, além
de todos os parâmetros estarem
dentro dos padrões.

ignição, relés e sincronismo da correia
dentada, e tudo estava ok.

Leonardo dos Santos Morais
Mecânico- Proprietário
Juazeiro do Norte – CE
Associado desde 01/01/2000

Aguinaldo Beondo
Mecânico da Viação Calvip Ltda.
Cerquilho - SP
Associado desde 21/03/2002

Diagnóstico: Ao conferirmos o ponto
de ignição, verificamos que o mesmo
Solução: Ao darmos a partida no motor foi ajustado sem desligar o "Short
ainda quente, ao colocar a mão no corpo Plug", com isso o motor do veículo
de borboletas, verificamos que não havia ficava atrasado.
uma sucção compatível. Deixamos o
motor esfriar e realizamos a calibragem Solução: Desligamos o "Short Plug"
das válvulas. O veículo voltou a
e ajustamos em 90°; ligamos novamente
funcionar corretamente.
o "Short Plug" e o defeito foi sanado.

“Jogou um bolão e colocou
no ângulo” – Ford Royale
ano 1995 Álcool – Veículo apresenta
alto consumo, baixo desempenho
e o motor corta ao trocar as marchas.
Foi testado o sistema de injeção,
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A Sabó é show de bola
o ano todo.
Na tabela abaixo você confere os primeiros lançamentos da linha de retentores Sabó em 2006.
Sempre o mais completo portfólio de produtos. Tecnologia e qualidade em todas as jogadas.
Nº SABÓ
07475
07959
07790
07985
09282

BRABGE
Kit
BY
BRY
BAEF

Nº SABÓ
05269
07240
07328
07366

BRAGF
BAGEP
BRGP
BRGP

RETENTORES LINHA PESADA
MEDIDAS⁄ COMPOSIÇÃO
LOCAL DE APLICAÇÃO

Nº MONTADORA
015.997.47.47 / 021.997.59.47 / 017.997.31.46
1409889
1502384 / 1393331
1328563

85,0 x 145,0 x 12,0 x 37,0
01 Retentor 07959BRAG + 01 Anel O'ring (Silicone) + 01 Junta
142,0 x 170,0 x 14,0
85,0 x 105,0 x 13,0
10,0 x 12,8 x 15,5 x 10,0

Pinhão do diferencial
Kit do cubo da roda traseira
Cubo da roda traseira
Saída da saída da transmissão
Haste de válvulas- Escape/Admissão

RETENTORES LINHA LEVE
MEDIDAS⁄ COMPOSIÇÃO
LOCAL DE APLICAÇÃO

Nº MONTADORA
036.103.085A
013.141.180.1
020 301 227C
004 409 189

27,0 x 42,0 x 8,0
21,8 x 35,0 x 54,9 x 31,0
18,0 x 30,0 x 6,4
48,0 x 62,0 x 7,0

Comando de válvulas (roletado)
Sistema de vedação do eixo piloto
Alavanca seletora de marchas
Saída da transmissão da lateral da coroa

07538BRAGEP

40/00483/0

29,8 x 52,0 x 10,0

Saída da transmissão lado esquerdo

07539BRAGEP

40/00476/0

29,0 x 52,0 x 10,0

Saída da transmissão lado direito

61,0 x 76,0 x 7,0

Cubo da roda dianteira

07425GAGGE

APLICAÇÃO
VW Motor AT 1.0 16V - Power (a partir 2002)
VW Motor AT 1.0 8/16V/Turbo
Ford Escort / Verona 1.8/2.0 / VW Apolo / Golf / Polo 1.6 - 1.8 - 2.0 (câmbio alemão)
VW Passat Variant 94/97; Golf Importado 94/97; Polo Classic; Audi A3; New Beatle;
Ibiza; Bora até 2000 - todos com câmbio MQ230/250
Fiat Marea; Palio; Tempra (exceto turbo); Stilo; Dobló; Idea
- todos com transmissão C510
Fiat Marea; Palio; Tempra (exceto turbo); Stilo; Dobló; Idea
- todos com transmissão C510
Ford F250 / F350 (a partir de 1998)

SUBSTITUIÇÃO⁄ALTERAÇÃO
ITEM SUBSTITUÍDO⁄ALTERADO

Nº SABÓ
02753BRG

APLICAÇÃO
MBB 1924 ao 1941
MBB 1938 / 1944 / 2638
Scania 124 - Cubo sem redução (Grande)
Scania Câmbio GR900 / GRS900 - Mod. 113/114/124
Scania 124

APLICAÇÃO

Para aumentar a durabilidade do retentor 02753BRG produzido em borracha NITRÍLICA (COR PRETA) e com a intenção de atender às solicitações do mercado,
estamos alterando a borracha para FLUOR (COR MARROM), a qual possui maior resistência a altas temperaturas.

07240
BAGEP

07328
BRGP

07985
BRY

07366
BRGP

07959
KIT
07539
BRAGEP

07425
GAGGE
07538
BRAGEP

05269
BRAGF

Pergunta:

A Central de
Relacionamento
Sabó Responde

09282
BAEF

07475
BRABGE

07790
BY

Cubo da roda dianteira MBB 812 / 912 / 914

Uma historinha de arquibancada.
Na Copa de 58, na Suécia, quando o Brasil conquistou a primeira das
suas 5 estrelas, um fato inusitado deu início à mística da camisa 10.
Os jogadores, acostumados à numeração seqüenciada, estranharam
quando Garrincha, o ponta-direita, ficou com a camisa 11 e Zagallo
vestiu a 7. Didi, que usava a 8, jogou com a 6, e o goleiro Gilmar ganhou
a 3. O lateral-direito Nilton Santos ficou com a 12 e o quarto-zagueiro
Orlando vestiu a 15, enquanto seu reserva, Zózimo, ficou com a 9,
tradicionalmente usada pelos centroavantes, que em 58 foram Vavá,
número 20 às costas, e Mazzola, com a 18. Apenas Pelé vestiu a camisa
certa, que o eternizaria como Rei do Futebol e tornaria a camisa 10
a mais famosa do mundo. Foi uma coincidência? Zagallo acha que sim.
O atual coordenador técnico da seleção tem uma teoria para essa confusão:
“Havia uma numeração nas malas
com que viajamos. Lembro que me
deram a mala com o número 7.
A do Pelé era a 10. Os números
das camisas seguiram os números
das malas”. Independentemente
do número na camisa, a seleção
superou todos os adversários
e trouxe o Caneco para o Brasil,
Em pé: o técnico Feola, Djalma Santos, Zito,
escrevendo pela primeira vez
Bellini, Nilton Santos, Orlando e Gilmar.
o nome da seleção canarinho na
Agachados: Garrincha, Didi, Pelé, Vavá,
Zagallo e o preparador físico Paulo Amaral.
história do futebol.

participar do Qualifica?
Quero agradecer pelo trabalho apresentado Walter da Costa Moreira
São Paulo - SP
no Qualifica e pelos investimentos que a
Sabó faz no ser humano. Só tenho que
Resposta:
parabenizar vocês pelo interesse da fábrica
Olá, Walter. Agradecemos pelo elogio
em nossas oficinas e no crescimento
e ficamos contentes em saber que o
pessoal dos profissionais envolvidos.
trabalho de reflexão e autoconhecimento
Como outros colegas podem

proporcionado pelo Qualifica lhe tenha
sido útil e agradável. O programa
Qualifica é realizado periodicamente nas
programações da RIA – Rede Interativa
Automotiva. Verifique a grade de
programação publicada mensalmente no
Oficina Brasil ou entre em contato com
a Central de Relacionamento da RIA,
no 0800 770 7347.

Em caso de dúvida, entre sempre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente Sabó, 0800 77 12155.

