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80 edições, 8 anos
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Grandes Momentos

ão foi fácil selecionar os melhores momentos
dessas 80 edições. Afinal cada edição
teve sua importância seja através das dicas,
das premiações, dos treinamentos, daquele
lançamento exclusivo, do tema relevante.
Mas acabamos elegendo 8 grandes momentos
para você relembrar com a gente. Confira!

Conheça melhor o time de pessoas
que ajuda a Sabó pelo Brasil
pág.
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Edição 1 - mai/2001
Lançamento do Caderninho
A primeira edição não poderia ficar
de fora. Além de dar início a essa
história de sucesso, foi lançada numa
Automec como o primeiro guia de
primeiros socorros dos repositores feito
por eles mesmos.

Edição 65 - out/nov 2006
Os Desafios da venda de Serviços
Preventivos
Como mudar a cultura do cliente
trocando a manutenção corretiva pela
preventiva. Em 2006 a Sabó já atuava
na defesa dessa prática comercial que
hoje é o tema do momento.

Edição 24 - maio/03
Lançamento do Catálogo
Eletrônico Sabó
Mais uma ferramenta inédita
lançada pela Sabó para facilitar a vida
do mercado de reposição. Milhares
de imagens, relatórios, vídeos de
treinamento e soluções de dúvidas,
sempre à mão e num piscar de olhos.

Edição 69 - mai/jun 2007
Nova Marca Sabó
Nessa edição a Sabó apresentou sua
nova marca ao mercado em mais um
sinal claro da sua evolução contínua
e atuação integrada em todo o planeta.

Edição 38 - jul/2004
Top Card Sabó
Foi lançado o Top Card Sabó. Mais
um jeito de premiar os associados
do Caderninho através de descontos
e vantagens exclusivas na aquisição
de equipamentos e treinamento
profissional.
Edição 52 – ago/2005
Quadra de Ases Sabó
Esse número inaugurou a campanha
que ajudou você a ganhar o jogo da
reparação abordando 4 temas novos
e importantes para o nosso mercado:
Ética, Cidadania, Meio Ambiente e
Equilíbrio Saúde.

Recordar é viver. Não perca
a entrevista com Daniel Barci

pág.
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Edição 71 - ago/set 2007
Promoção Reforma Total Sabó
A Sabó lançou a promoção que
mexeu com o mercado reparador.
Foram 1036 oficinas de Norte a Sul
do Brasil que participaram com suas
histórias maravilhosas.
Edição 77 - nov/2008
Combate à Pirataria
Esse Caderninho promoveu o combate
à pirataria esclarecendo com leis
e evidenciando os prejuízos que essa
prática criminosa causa a todos nós.
Central de Relacionamento Sabó
0800 77 12155 - fax: (11) 3079-1802
caderninhosabo@oficinabrasil.com.br
Cartas para o Caderninho Sabó:
Rua Joaquim Floriano, 733 - cj. 1C Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 04534-012.

Mais uma evolução Sabó
pra morder a concorrência

pág.
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DE OLHO NO VAREJO

faça como o daniel: Invista em seus sonhos.
O Caderninho Sabó aposta em você!

Um time de craques ao seu lado
e referência em sua região, como é
o caso de Magno Yure, representante
comercial da filial mineira da DASA
– Distribuidora Automotiva S.A.

M

E

ncontrar os produtos SABÓ
é fácil, pois existe uma rede
com os melhores distribuidores
espalhada em todas as regiões do
Brasil, abastecendo os varejos em
qualquer um dos mais de cinco mil
municípios do território nacional.

M

as pouca gente conhece
o exército de profissionais que
atua nos bastidores dessa vasta
malha de comercialização e que
oferece suporte aos mecânicos,
chefes de oficina, empresários
e demais técnicos que aplicam
as peças SABÓ nas milhares de
empresas do País.

agno explica que uma de suas
tarefas é fazer a informação
chegar aos seus clientes. “Muitas
vezes a empresa lança uma nova
aplicação e as lojas e oficinas não
ficam sabendo. Visito uma gama de
clientes muito grande, entre centros
automotivos, revendas e lojas e,
com isso, posso levar a informação
com maior rapidez”, comenta.

C

om mais de 30 anos de vivência
no mercado de autopeças,
Magno tem facilidade em identificar
a carência ou demanda de um
determinado produto, além de orientar
seus clientes sobre o código correto
da peça a ser adquirida.

A

lguns desses profissionais
de vendas se tornam velhos
conhecidos de seus clientes

esses últimos 8 anos, muita coisa
aconteceu. Entre elas minha saída
da Hamilton Car e a montagem de uma
oficina com um amigo. Para montar
meu negócio usei a experiência que
adquiri e consultei os textos sobre
organização de empresas, dicas
de marketing, atendimento e outras
matérias sobre gestão que li no
Caderninho Sabó. Nesse período, criei
coragem e fui até o SENAI perguntar
se não precisavam de um instrutor,
e a resposta foi sim. Um ano depois li um
artigo do Qualifica, falando sobre ser
ousado e vi que tinha feito a coisa certa.

e o cliente não sabe o código
do produto. Isso sem falar que
muitos pedem pelo nome ou
apelido como a peça é conhecida
na região. Nesses casos,
o pessoal do 0800 me ajuda a resolver
e atender o pedido. A grande
vantagem é que a gente não
precisa oferecer SABÓ:
eles já pedem pela marca”.

E

sse fato do aplicador pedir
a peça pelo apelido também
é destacado pela simpática
Regislaine Dias Soares, televendas
da Distribuidora DPK de Sorocaba
(SP). “O cliente por vezes tem a peça
nas mãos e não sabe o nome
correto, somente o apelido.
Procuro saber a montadora, modelo,
ano e motor do veículo e busco
as informações nos catálogos SABÓ
ou então no 0800”.

F

iquei entusiasmado, porque aos
24 anos já tinha meu próprio negócio
e fazia parte do quadro de instrutores
da Escola SENAI Ary Torres, no bairro
de Santo Amaro, zona sul da capital
paulista, onde fiz muitos amigos.

E

m 2004 comecei a praticar esportes e
coloquei um objetivo em minha vida:
correr a São Silvestre, pois estava sendo
negligente com minha saúde e qualidade
de vida. Três anos após, em 2007,
lá estava eu na Avenida Paulista, junto
com mais 15 mil corredores. Choveu
bastante e terminei os 15 quilômetros
com a parte interna das pernas
totalmente irritada pelo atrito, mas muito
satisfeito com o objetivo alcançado.

E

D

iariamente, as equipes
de vendas dos atacadistas de
autopeças, seja no balcão, nas ruas
ou nas televendas estão atentas
às necessidades dos clientes,
atendendo-os com cortesia,
oferecendo produtos SABÓ e servindo
de ligação com o fabricante para
orientá-los sobre a correta
aplicação e a melhor compra.

N

S

em a mesma experiência mas
com a mesma disposição,
o jovem Paulo Felix, 21 anos,
vendedor júnior da matriz da DASA,
em São Paulo, usa do mesmo
expediente para consultar o código
de aplicação correto dos produtos
Sabó, recorrendo ao 0800.
“Às vezes a gente tem dificuldade
por não estar vendo a peça

mbora atue pelo telefone, fica
fácil perceber o sorriso de
Regislaine ao atender a ligação. De
fala suave e delicada, ela transmite
segurança para atender o cliente.
“O que não pode acontecer é deixá-lo
sem informação e a peça SABÓ
certa. Afinal, meu trabalho é um
suporte para a loja de autopeças
e vai refletir na aplicação correta
pela oficina e até no funcionamento
correto do veículo do cliente”, avalia
Regislaine.

a mulher a quem amo
muito. Em 2008, encerrei
a sociedade na oficina
e voltei para a Hamilton Car
e ainda trabalho no SENAI
Ary Torres, onde leciono as
matérias de balanceamento,
alinhamento, motor, câmbio,
suspensão e direção no Curso
de Formação de Mecânico
Automobilístico em Veículos Leves.

L

Daniel Barci é o autor da primeira Dica Certa Sabó publicado no
Caderninho 2, de julho de 2001. Naquela ocasião, com 23 anos, trabalhava
na Hamilton Car, oficina na zona sul da cidade de São Paulo. Hoje, com
31 anos, está casado, é instrutor da Escola Senai Ary Torres/SP, voltou
a trabalhar na Hamilton Car depois de ter sua própria empresa e continua
lendo mensalmente o Caderninho Sabó.

L

embrei-me novamente de outra
matéria do Caderninho Sabó em que
desafiavam os associados a reavaliar
suas empresas e suas vidas e sempre
colocar alvos para serem atingidos.
Era hora de colocar uma nova meta na
minha vida: aprender a nadar! Quando
aprendi, criei mais um objetivo: nadar
1.400 metros em 45 minutos, meta também
que consegui alcançar, e hoje voltei
para as corridas apenas como esporte.

E

m 17 de novembro de 2007 mais uma
conquista. Casei-me com a Valquiria,

termostática, identificamos que em
sua parte central, o pino que fica
preso à flange comprometia
a circulação da água e fazia com
que o motor aquecesse.
Solução: substituição do flange e da
válvula termostática.

M

as o melhor de tudo é que a
SABÓ e os varejos de autopeças
e oficinas mecânicas de todo o País
têm centenas de “Magnos, Paulos
Felix e Regislaines” sempre por perto.

T

inha um pino no meio do
caminho, no meio do caminho
tinha um pino.
VW Parati 1.0 MI 8 válvulas - Motor
com superaquecimento.
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Diagnóstico: o veículo chegou à
oficina com um superaquecimento.
Primeiramente verificamos o disparo
da ventoinha e constatamos que
acionava normalmente. Após verificar
radiador, bomba d’água e válvula

eio em média 3 livros por ano e tenho
mais de 60 certificados, mas minha
missão ainda não está concluída. Sonho
um dia escrever um livro e ter minha
própria empresa de novo. Novos alvos.

N

essa minha caminhada, que
começou aos 12 anos, mexendo no
motor do meu motociclo, muitas pessoas
me ajudaram e um marco dessa virada
foi a Automec de 2001. Quando me
inscrevi no Caderninho Sabó e, já em
julho, minha dica foi publicada. De lá
até os dias de hoje, como vocês podem
perceber, muita coisa mudou, menos
uma que eu aprendi: “Nunca desista
de seus sonhos. Estabeleça metas em
sua vida, estude, leia e ame. Se doe,
se entregue, respeite, seja sincero, seja
honesto e tenha fé. Por fim, ande, corra
e alcance”.

na bancada, mas a peça estava
gerando uma pressão de 7 bar.
Após substituir o regulador de pressão,
o defeito ainda continuou. Sendo
assim, decidimos remover a flauta tubulação onde são posicionados
os bicos injetores - e para nossa
surpresa a peça estava com uma
trinca interna.

Ademir Lopes Calça
Mecânico da Divena Automóveis
São Paulo - SP
Associado desde 14/05/2009

Solução: a falha foi solucionada
após a troca da “flauta”.

L

Felipe Matos
Mecânico da Bruno Centro Automotivo
Diadema - SP
Associado desde 15/05/2009

evando a oficina na flauta...
VW Gol 1.6 ano 2008 - Motor perde
aceleração.
Diagnóstico: o cliente reclamava
que o carro não tinha força. Com
auxílio de um manômetro, verificamos
a pressão do sistema de alimentação,
que estava com 1,9 bar. Isso nos
incentivou a retirar a bomba de
combustível para realizar o teste

A

perte o cabo que ele entrega.
Chevrolet Montana 1.8 ano 2006 Motor oscila a marcha lenta quando
está aquecido
Diagnóstico: cliente disse que
o veículo estava consumindo muito

combustível e o motor começou
a oscilar após a troca da embreagem.
Por meio de um “scanner”, verificou- se
que a sonda lambda indicava
mistura rica, ou seja, o componente
apresentava uma tensão entre 900
a 1100 mv. Sendo assim, foi realizada
a descarbonização no corpo de
borboleta e foram substituídas as
velas de ignição e a sonda lambda,
porém o defeito ainda continuava.
Solução: após esse processo fizemos
uma ligação direta entre o pólo
negativo da bateria e o motor. Com
isso, o veículo parou de oscilar
e a tensão da sonda ficou entre 300
a 700 mv. Ao verificar o cabo negativo
no motor de partida, observou-se que
o mesmo estava solto e foi reapertado.
Wagner da Costa Leite
Bruno Centro Automotivo
Diadema - SP
Associado desde 12/03/2007
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Lançamento Sabó.
Flange Traseiro
Com Roda Dentada Sem Sensor.
Esse lançamento representa uma evolução
tecnológica de produto no mercado de reposição.
Isso significa que a Sabó, mais uma vez no seu
papel de líder de mercado, continua monitorando,
desenvolvendo e investindo em produtos para

atender às necessidades dos profissionais através
do mais completo portfólio. Na hora da aplicação,
lembre-se: os Flanges Traseiros Com Roda Fônica
Dentada Sem Sensor não são intercambiáveis com
nenhum outro produto da concorrência.

N° SABÓ

DESCRIÇÃO

APLICAÇÃO

05801IOSS

RETENTOR TRASEIRO DO VIRABREQUIM LADO VOLANTE - FLANGE COM RODA DENTADA SEM SENSOR

VW MOTORES BTJ/ BPA/ AT POWER 1.0L/ 1.4L/ 1.6L 8V - 2006....

05699IOSS

RETENTOR TRASEIRO DO VIRABREQUIM LADO VOLANTE - FLANGE COM RODA FÔNICA SEM SENSOR

VW MOTOR AT POWER 1.0L 8V/ 16V - 2001 a 2006

05699IOSS

RETENTOR TRASEIRO DO VIRABREQUIM LADO VOLANTE - FLANGE COM RODA FÔNICA SEM SENSOR

VW MOTOR BAH/ AT POWER 1.6L 8V - 2003 a 2006

05502GHSI

RETENTOR TRASEIRO DO VIRABREQUIM LADO VOLANTE - TURBO - Substituir os Parafusos por M6

VW MOTOR AGU 1.8L - 20V

05502GHSI

RETENTOR TRASEIRO DO VIRABREQUIM LADO VOLANTE - FLANGE

VW MOTOR AT 1.0L - 8V/ 16V

05502GHSI

RETENTOR TRASEIRO DO VIRABREQUIM LADO VOLANTE - FLANGE

VW MOTOR VR6 2.8L

05502GHSI

RETENTOR TRASEIRO DO VIRABREQUIM LADO VOLANTE - FLANGE

VW MOTOR AP 1.6L/ 1.8L/ 2.0L

05502GHSI

RETENTOR TRASEIRO DO VIRABREQUIM LADO VOLANTE - FLANGE

SEAT MOTOR AP 1.8L

05502GHSI

RETENTOR TRASEIRO DO VIRABREQUIM LADO VOLANTE - FLANGE

FORD MOTOR AP 1.8L/ 2.0L

Nova roda
dentada

05699 IOSS
Retentor Traseiro do Virabrequim
lado volante - Flange com roda fônica
sem sensor

05801 IOSS
Retentor Traseiro do Virabrequim
lado volante - Flange com roda dentada
sem sensor

05502 GHSI
Retentor Traseiro do Virabrequim
lado volante - Flange

Produtos não são intercambiáveis com nenhum outro produto da concorrência.

Central de Relacionamento Sabó Responde
Pergunta
Olá amigos da Central de Atendimento Caderninho Sabó.
Notei que desde o começo deste ano, tenho recebido
os exemplares do Caderninho Sabó junto com o meu jornal
Oficina Brasil. Quero pedir para que continuem enviando,
pois sempre gostei de ler, mas só conseguia pegar um
exemplar quando visitava a oficina de um amigo. Obrigado.
Aparecida de Carvalho
Balconista de Autopeças
São Bernardo do Campo – SP

Resposta
Olá Cida. Que bom que você gostou. Os conteúdos do Caderninho Sabó estão
mais abrangentes, com assuntos de interesse para donos de oficinas mecânicas,
centros automotivos, retíficas, aplicadores e profissionais do comércio de
autopeças. Aproveitando, se tiver alguma sugestão de pauta, envie para o e-mail
caderninhosabo@oficinabrasil.com.br.
E para garantir o recebimento de seus exemplares do Caderninho e o outras
novidades Sabó, mantenha seus dados atualizados. Ligue no 0800 77 12155
e confirme seu endereço e telefone, e peça para incluírem no seu cadastro
o endereço de e-mail e número do telefone celular, pois teremos muitas novidades
que você receberá eletronicamente ou por SMS. Abraços e obrigado.

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