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E D I T O R I A L

E
sta edição da Revista O Mecânico traz a cobertura com-
pleta da 9ª Autopar - Feira dos fornecedores da indústria 
automotiva, que aconteceu entre os dias 06 e 09 de junho 
em Pinhais, região metropolita de Curitiba (PR).

A Revista esteve presente com o já tradicional Projeto Atualizar, 
o qual promove palestras e leva informações técnicas ao mecânico de 
automóveis. Nos quatro dias de evento, mecânicos de várias regiões 
do Brasil acompanharam no estande as palestras técnicas, receberam o 
certificado e saíram com a sensação de satisfação estampada no rosto.
Mais uma vez O Mecânico confirmou que é a “Revista do mecânico 
moderno”, pois inovou ao transmitir ao vivo direto das salas do estan-
de as palestras técnicas no canal Youtube.com/omecaniconline, na página 
do Facebook.com/omecanico e site: www.omecanico.com.br

Durante todo o evento, o que mais chamou a atenção foi a partici-
pação dos mecânicos profissionais que visitaram a feira para estreitar 
o relacionamento com as principais fabricantes de autopeças em busca 
da informação técnica.

Esta atitude mostra a maturidade do setor. O profissional sério e 
comprometido, sabe que este é o caminho, acompanhar as evoluções e 
instruir-se para manter o negócio sustentável.

Além da cobertura especial da Autopar, destacamos nesta edição 
o procedimento para a substituição da correia de acessórios do Ford 
Fiesta 2009 e uma novidade que chega ao mercado, a coifa que pode 
ser substituída sem desmontar a junta homocinética.

Nosso consultor técnico, o professor Fernando Landulfo, prepa-
rou um artigo sobre a utilização do GNV (Gás Natural Veicular). Em 
tempos de falta de combustível, a população pode voltar a procurar 
esta solução. Mostramos o Raio X do Fiat Argo, carro lançado o ano 
passado, mas você já conhece as condições de reparabilidade do mode-
lo, antes mesmo de chegar na sua oficina.

E a segunda parte da pesquisa O Mecânico IBOPE CONECTA, 
a qual está repercutindo de maneira positiva entre os fabricantes de 
autopeças e mecânicos.

Boa leitura, até a próxima edição.

Edison Ragassi 
editor

O MERCADO 
EVOLUI
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facebook/omecanico  –  youtube/omecaniconline

A troca da coifa do veículo por 
vezes exige encontrar a peça 
específica para determinado 
modelo, mas não precisa ser assim
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27 de Outubro de 2018!

Inscreva-se já!

VEM AÍ!

omecanico.com.br/congresso

Pavilhão Amarelo do Expo Center Norte
São Paulo – SP

O único evento nacional 
voltado 100% para o 

mecânico independente

Empresas confirmadas para 2018
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E N T R E V I S T A

por Edison Ragassi

NOVIDADE DA 
MITSUBISHI PARA A 
REPOSIÇÃO DE PEÇAS

ntegrante do Grupo 
HPE Automotores, 

a divisão MTech passa 
a comercializar peças 
multimarcas, as quais 
contemplam picapes e 
utilitários esportivos. 
Erico Toledo, gerente de 
Desenvolvimento e Comercial 
da empresa, concedeu 
entrevista exclusiva para 
a Revista O Mecânico, 
ele explica a estratégia e 
abrangência destes itens e 
como será o trabalho com o 
mecânico independente desta 
linha de produtos.

I
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REVISTA O MECÂNICO: 
A MTech passa a oferecer 
no mercado de reposição 
produtos multimarcas para 
veículos 4x4 e utilitários 
esportivos. Como é feito 
o desenvolvimento destes 
produtos? 
ERICO TOLEDO: O 
desenvolvimento dos 
produtos MTech são 
feitos com o mesmo 
padrão de qualidade 
das peças originais que 
a HPE desenvolve para 
os veículos Mitsubishi e 
Suzuki, obedecendo as 
exigências das normas 
brasileiras e o rigoroso 
processo de fabricação 
Japonês. 

O MECÂNICO: Quantos 
itens compõem essa linha de 
produtos e quais aplicações 
eles contemplam? 
TOLEDO: Na MTech 
Multimarcas temos a linha 
de filtros com 92 itens. Na 
linha de baterias 6 itens e 
na linha de óleo de motor 
8 itens que atendem a 
mais de 90% dos veículos, 
inclusive para motores com 
DPF (Diesel Particulate 
Filter) e multicombustivel, 
o que significa que o óleo 
de motor MTech pode 
ser aplicado em veículos 
diesel, gasolina e flex. 
Na linha de aditivo para 
radiador temos um produto 
de última geração o qual 
atende veículos diesel, 
gasolina e flex com 50% de 
monoetileno glicol e pronto 
para o uso. Além disso 

temos palhetas para todos 
os veículos, pois nosso 
produto é vendido de 
maneira individual e com 
uma régua na embalagem 
o que facilita a aplicação 
e também 77 tipos de 
correias que atendem todos 
os veículos 4x4.  

O MECÂNICO: O 
planejamento da empresa 
contempla ampliar esta 
linha? Pretende chegar a 
quantos itens no total? E os 
veículos leves, há planos de 
entrar neste segmento?
TOLEDO: O planejamento 
estratégico da linha 
Mtech Multimarcas 
está focado nos veículos 

4x4, SUVs e Crossovers 
onde temos o know-how 
no desenvolvimento e 
qualidade assegurada, 
assim pretendemos 
atender todas as 
demandas que o mercado 
pedir. Já para o mercado 
de veículos leves, estamos 
planejando em breve 
apresentar um portifólio 
que se assemelha aos 
produtos que temos 
desenvolvidos, ofertando 
para o mercado de 
reposição a mesma 
qualidade e compromisso 
que entregamos hoje.

O MECÂNICO: Como 
é feita a distribuição 

O planejamento 
estratégico da 
linha MTech 
Multimarcas 
está focado 
nos veículos 
4x4, SUV’s e 
Crossovers
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destes produtos? Quais os 
principais pontos de venda 
e regiões do Brasil que são 
encontrados?  
TOLEDO: A distribuição 
é feita a partir do Centro 
de Distribuição da HPE 
Automotores localizada 
em Catalão (GO), o 
que garante um tempo 
de entrega reduzido 
incluindo o custo do 
frete. A partir do nosso 
CD, temos distribuidores 
regionais em todo 
território Nacional 
que atendem as lojas 
de autopeças, centros 
automotivos e oficinas 
mecânicas. 

O MECÂNICO: A MTech 
é uma divisão da HPE 
Automotores, que fabrica 
no Brasil os modelos da 
Mitsubishi e Suzuki. Há projeto 
de ampliar a linha para as 
duas marcas do Grupo? 
ERICO TOLEDO: A linha 
de peças MTech surgiu 
como peças originais 
e acessórios para 
atender as demandas 
das concessionárias 
das redes Mitsubishi e 
Suzuki e agora queremos 
levar nossa experiência 
para o mercado de 
reposição com  peças de 
outras marcas no nosso 
portfólio. 

O MECÂNICO: Para 
conquistar mercado, a 
empresa tem estratégias 
diferenciadas para o 
mecânico independente 

ser cliente da linha MTech? 
Como elas funcionam? 
TOLEDO: Sim! O 
mecânico independente 
já conhece a linha de 
peças MTech através do 
Reparador MIT desde 
2014, um site da marca 
Mitsubishi dedicado a 
esse profissional, nele os 
reparadores encontram, 
treinamentos, dicas 
técnicas, catálogo de 
peças, informações 
técnicas dos veículos 
da marca e claro, tem 
acesso a peças originais 
vendidas na rede 
de Concessionárias 
Mitsubishi. Pretendemos 
elaborar campanhas 

especiais para os 
mecânicos cadastrados 
no site que terão acesso 
a toda linha MTech, e 
em breve teremos uma 
plataforma exclusiva para 
o MTech Multimarcas.   

O MECÂNICO: A empresa 
tem um programa para 
atender e treinar os 
mecânicos independentes. 
Qual o planejamento destas 
ações para o segundo 
semestre deste ano? 
TOLEDO: Aguardem que 
em breve teremos um 
programa que beneficiará 
o mecânico independente 
com informações, 
treinamento e prêmios!  

. . .temos 
distribuidores 
regionais em 
todo território 
Nacional que 
atendem as lojas 
de autopeças, 
centros 
automotivos 
e oficinas 
mecânicas
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Já a parceria com o 
Grupo BMW Brasil firmou 
implantação de novo Centro 
Técnico de Treinamento 
da marca alemã na escola 
paulistana ainda para 
2018. O SENAI do Ipiranga 
vai abrigar um espaço de 
aproximadamente 800 m² 
e um investimento de R$ 
3 milhões de reais para 
capacitação técnica em 
veículos eletrificados, híbridos 
e elétricos no país e das áreas 
de capacitação específica 

Peças Ford Omnicraft para diversas marcas

de funilaria e pintura, além 
de mecânica e eletrônica 
embarcada em produtos e 
serviços das marcas BMW, 
MINI e BMW Motorrad. 
O Centro vai atender aos 
colaboradores da própria 
fabricante de automóveis e de 
sua rede de concessionários, 
além de alunos e funcionários 
do SENAI-SP. A novidade será 
o Brand and Customer Institute 
(BACI), espaço voltado para 
imersão nos valores das 
marcas do Grupo BMW.

A Ford lança no Brasil a Omnicraft, marca 
global de peças de reposição. A fabricante 
comenta que o objetivo é oferecer a veículos 
de outras marcas peças com alta qualidade, 
conveniência e preço competitivo, com a 
chancela das marcas Ford e Motorcraft. A 
Omnicraft foi lançada em 2017 no mercado 
norte-americano e europeu. No Brasil, 
inicialmente, a marca vai trabalhar com 
produtos de uso mais frequente: discos 
e pastilhas de freio e filtros de ar, óleo, 
combustível e cabine. A linha será ampliada 
progressivamente e deve chegar a 13 itens até o 
fim do ano. Com o lançamento da Omnicraft, a 
Ford reformulou o site Reparador Motorcraft, 
que passa a se chamar Reparador Ford e 
atenderá também a Omnicraft. Basta acessar 
www.reparadorford.com.br

SENAI-SP FIRMA 
PARCERIAS COM 
HENKEL E BMW 
A Henkel e o SENAI-SP 
inauguraram novo Centro de 
Treinamento. As instalações 
ficam na escola Senai Conde 
José Vicente de Azevedo, 
no Ipiranga, zona sul de São 
Paulo/SP. O espaço conta 
com 250 m² e 16 postos de 
trabalhos individuais. No 
Centro de Treinamento Henkel/
Senai, serão ministrados 
cursos de curta duração para 
atualização dos profissionais 
de clientes e parceiros da 
Henkel, entre eles, redes de 
concessionárias, funilarias e 
mecânicas. Serão 800 alunos 
capacitados/ano, com aulas 
teóricas e práticas para a 
aplicação dos produtos da 
Henkel.
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Novas pastilhas e 
fluidos de freio Ferodo
A Ferodo amplia da sua linha 
de produtos para o mercado 
de reposição da América 
Latina. Entre os produtos, 
estão novos modelos de 
pastilhas e fluídos de freios 
para automóveis, SUVs 
de luxo e motocicletas. 
Segundo a fabricante, os 
fluídos e pastilhas para 
automóveis já estão à venda, 
enquanto os destinados para 
motocicletas a partir de 
julho. As pastilhas fabricadas 
para modelos de luxo são de 
material cerâmico, dotadas 
de placa antirruído e sensor 

20 POSTOS DE 
TROCA DE ÓLEO 

RÁPIDA TOTAL

A Total Lubrificantes do 
Brasil pretende inaugurar 

20 novos Postos de 
Troca de Óleo Rápida 

(Rapid Oil Change – 
ROC) ao longo de 2018. 

Atualmente, a rede conta 
com 56 unidades em São 

Paulo, Rio de Janeiro, 
Minas Gerais, Paraná 

e o Distrito Federal. 
Segundo o coordenador 
de Desenvolvimento de 

Negócios, Thiago Augusto 
Braga, a rede deve ser 

ampliada a pelo menos 70 
pontos até dezembro. “É 

um objetivo ousado, mas 
possível de se concretizar. 

Temos um modelo de 
negócio diferenciado e 
extremamente rentável 

para os nossos parceiros, 
então, não temos dúvida 

de que alcançaremos 
esse número”, afirma o 

executivo.

Há 50 anos era criado o 
Comitê Brasileiro Automotivo 
(CB-005) na Associação 
Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT). O Comitê 
nasceu com a missão de 
ser um agente de gestão 
do conhecimento técnico 
para fomentar a qualidade 

eletrônico de desgaste. Na 
linha de motocicletas, as 
novidades são as pastilhas 
sinterizadas e orgânicas, 
importadas da Itália. Os 
modelos orgânicos são 
recomendados para discos de 
aço carbono. Outra novidade 
da Ferodo são os fluídos. 
De origem inglesa, eles 
podem ser encontrados para 
automóveis e motocicletas, 
com DOT3 (ponto de 
ebulição de até 229°C), 
DOT4 (ponto de ebulição de 
até 243°C) e DOT 5.1 (ponto 
de ebulição de até 269°C). 

50 ANOS DO COMITÊ 
BRASILEIRO AUTO-
MOTIVO CB-005

e alavancar o desempenho 
da indústria, diante de uma 
nova realidade de consumo 
e sua necessária proteção. 
Atualmente o Comitê conta 
com a participação de 

230 organizações, entre 
montadoras, sistemistas, 
autopeças e entidades 
setoriais, bem como a 
atuação de cerca de 320 
técnicos na elaboração das 
publicações. São cerca de 
40 Comissões de Estudo 
(CEs) ativas e um acervo 
de 430 normas técnicas, 20 
publicadas somente no ano 
passado, além de 55 projetos 
de normas em andamento.
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REDE PITSTOP E MOURA  
FECHAM PARCERIA

A Moura passa a integrar o time de fabricantes 
parceiros da Rede PitStop na plataforma exclusiva 
Negócios em Rede. A fabricante de baterias para 
veículos irá fornecer seus produtos para mais de 1 
mil membros da Rede PitStop espalhados em mais 
de 500 cidades do País. A Moura já tem parcerias 
estratégicas com fabricantes europeus, asiáticos 
e norte-americanos, o que ajuda a incorporar 
diferenciais de desempenho a cada produto 
fabricado, destaca a marca.

Durante o 1º Encontro de Líderes do Setor de Reposição 
promovido em São Paulo/SP, a organização da Automec 
(Feira Internacional de Autopeças, Equipamentos e Serviços) 
apresentou oficialmente ao mercado sua 14ª edição, que acontece 
de 23 a 27 de abril de 2019 no São Paulo Expo. Segundo a 
organização, 90% dos espaços já foram comercializados e 1.300 
marcas confirmadas, entre elas a Bosch, ZF Service, Nakata, 
Dana, Dayco, Fras-le, Magneti Marelli e Tecnomotor.

Evento
Automec 2019 – 14ª Feira Internacional de Autopeças, 
Equipamentos e Serviços
Data: 23 a 27 de abril de 2019
Horário: das 11h às 20h (ter. à sex.) / das 9h às 17h (sáb.)
Local: São Paulo Expo Exhibition & Convention Center
Endereço: Rodovia dos Imigrantes, km 1,5 – Vila Água Funda
Programação completa: www.automecfeira.com.br

Automec anuncia 
edição 2019

ÓLEO ESPECIAL 
PARA MOTORES 
ANTIGOS

A Petrol Lubrificantes 
lança nova linha Petrol 
Classic para carros 
antigos. O lubrificante 
foi desenvolvido para 
motores construídos 
até a década de 1980 e 
motores antigos na mais 
severa condição de uso. 
O lubrificante mineral 
20W50 com conteúdo 
médio de detergentes (SL) 
responde a especificações 
do período 1950 a 1970 
(API SF/CC). Segundo a 
empresa, a tecnologia 
atual da Petrol (SL), com 
percentual maior na carga 
do aditivo ZDDP, protege 
o comando de válvulas 
e tuchos, além de ter 
propriedades anticorrosão 
e antidesgaste.
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A Eaton apresenta nova linha de 
cilindros mestre e escravo de embreagem 
e expande a atual linha de servos para 
caminhões e ônibus. Composta por cerca 
de 20 itens, a nova linha de cilindros 
de embreagem atende a modelos das 
marcas Ford (Cargo), Iveco (Stralis, 
Trakker e Vertis), Mercedes-Benz 
(Sprinter, Acello, Atego, Axor e ônibus), 
Scania (caminhões e ônibus Série 4), 
Volkswagen (Constellation e Titan) e 
Volvo (caminhões e ônibus). Já a nova 
linha de servo de embreagem  tem 10 

100 MIL BLOCOS  
BIG BORE USINADOS

A MWM celebra o marco de 100 mil blocos 
usinados na fábrica de Santo Amaro/SP 
juntamente com os 65 anos no Brasil. A 
inauguração da linha de usinagem dos 
Blocos para os motores Big Bore em ferro 
grafite compactado (CG Iron) ocorreu em 
2007, para os motores Big Bore de 11 e 
13 litros da Navistar nos Estados Unidos. 
Os blocos são exportados para a fábrica 
de motores da Navistar, no Alabama, 
onde os motores Big Bore são montados 
até hoje. A linha de usinagem dos blocos 
utilizados nos motores Big Bore conta com 
28 estações de trabalho e 19 máquinas de 
usinagem, levando 8 horas aproximadamente 
para realizar o ciclo de operação para a 
fabricação de 60 blocos por dia. Para a 
marca, crescimento do volume de blocos 
exportados durante esses 10 anos foi 
exponencial, em torno de 10 mil por ano.

Linha de cilindros 
e servo de 
embreagem Eaton 
para pesados

novos itens para veículos das marcas 
Ford; caminhões Iveco Eurotech, Stralis 
e Eurocargo; modelos Mercedes-Benz 
Actros, Axor, Atego e ônibus; além de 
caminhões e ônibus da Scania e da Volvo; 
e modelos Volkswagen Constellation, 
Titan e ônibus. 

CRUZETAS ZM COM 
COMPONENTES DE CARDÃS

A fabricante de autopeças ZM lança no 
mercado de reposição componentes de 
cardãs e peças que irão compor a linha de 
cruzetas. Inicialmente, estão disponíveis 
21 novos modelos. E novidades são 
aguardadas para os próximos meses. 
“Esta linha de produto vem se juntar 
à já consagrada gama de Cruzetas 
ZM, reconhecida pelo elevado grau de 
qualidade e robustez”, afirma José Steil 
Neto, executivo da área de Engenharia e 
Desenvolvimento de Produtos. 
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A fabricante de autopeças catarinense ZEN anuncia o 
lançamento do ZEN CAT, aplicativo para smartphones, 
que oferece acesso ao portfólio completo da marca. Para 
a fabricante, o ZEN CAT tem como papel fundamental 
aproximar ainda mais a marca dos clientes e ampliar os 
canais de relacionamento com o público. Acacio Freitas, 
Supervisor de Marketing Estratégico da ZEN, explica que 
o smartphone também é, em muitos casos, uma ferramenta 
de trabalho. “Ter acesso ao aplicativo significa inserir o 
nosso catálogo no bolso do reparador. É uma facilidade para 
o profissional, em momentos em que está na bancada, por 
exemplo, ou mesmo consertando o veículo, não precisar 
pegar um catálogo impresso ou acessar um computador para 
checar os componentes e aplicações. Pensamos muito nisso 
como forma de facilitar o dia a dia”, comenta.

KIT DE 
ROLAMENTOS 
MERITOR NA 
REPOSIÇÃO

A Meritor traz ao 
mercado de reposição 
novo kit de rolamentos 
internos e externos 
de cubo de roda e 
diferencial em uma 
só embalagem. O 
kit também tem 
aplicações para as 
marcas Mercedes-Benz 
e Scania. “A ideia é 
que o mecânico faça 
a reparação total dos 
rolamentos e não 
troque somente um dos 
lados. Desta forma, 
há mais durabilidade 
do produto e, também, 
segurança”, diz o 
gerente de Marketing e 
Aftermarket da Meritor 
para a América do Sul, 
Luis Marques.

Aplicativo 
ZEN com  
acesso a 
portfólio

BATERIAS AUTOMOTIVAS MAGNETI MARELLI

A Magneti Marelli Cofap Aftermarket apresenta sua nova 
linha de baterias automotivas, dividida em três famílias: 
Premium, Top e Estrada, todas livres de manutenção. 
Segundo a marca, a linha Premium é destinadas a veículos 
equipados com sistemas eletrônicos que demandam 
maior estabilidade elétrica e possui 18 meses de garantia. 
Já a linha Top oferece 12 meses de garantia e foi 
projetada para veículos com solicitações elétricas menos 
severas. Já a opção Estrada foi criada para veículos 
comerciais e máquinas agrícolas, com capacidade 
nominal superior a 95 Ah e com 12 meses de garantia.
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A C O N T E C E

A linha de pastilhas de cerâmicas da Bosch ganha reforço 
com sete novos itens compatíveis com veículos nacionais 
e importados. Com a ampliação do portfólio, são mais de 
80 itens disponíveis no portfólio. A fabricante ressalta 
que a fórmula das pastilhas de cerâmicas são 100% livre de 
cobre, contam com material de fricção elaborado a partir da 
combinação singular de diferentes materiais, incluindo ligas 
de alumínio e tem como benefícios um menor desgaste da 
pastilha e do disco, desempenho e segurança superiores na 
frenagem, redução da liberação de resíduos, além de ser mais 
silencioso. As aplicações atendem a diversos modelos das 
marcas Honda, BMW, Suzuki, Fiat, Dodge, Chrysler. Mais 
informações em www.brasil.bosch.com.br

PEÇAS PARA VANS E NOVO MASCOTE

A Apex, empresa atuante na importação e comercialização de 
peças de reposição, estende seu portfólio e passa a atender 
vans de todo o mercado nacional. A fabricante contará com 
uma linha completa para todas as vans, certificada pelo Inmetro, 
como peças para motor, suspensão, arrefecimento, acabamento, 
diferencial, elétrica, câmbio e freio. Segundo a marca, o interesse 
pelo segmento nasceu ao perceber que o mercado de vans vem 
aumentando gradualmente, 
pois se tornou uma 
alternativa viável para 
transportes de mercadorias, 
fretamento, turismo e 
transporte executivo. Nessa 
leva de novidades a Apex 
também lança seu logotipo 
novo e mascote para a linha 
de vans.

Pastilhas de freio Bosch 
para nacionais e importados

AMORTECEDOR 
RANCHO PARA 
DIFERENTES VIAS 
E TERRENOS

A Monroe lança para 
picapes e veículos 
off-road o amortecedor 
Rancho, para diferentes 
vias e terrenos. Mais 
de 40 veículos, entre 
eles, Troller, Toyota 
Hilux e Mitsubishi L200 
poderão contar com 
a nova aplicação que 
traz nove posições de 
ajuste, garantindo ao 
motorista a possibilidade 
de alterar em até 
400% as condições de 
dirigibilidade do veículo, 
descreve a fabricante. 
“As posições 1, 2 e 3 
dão mais conforto, 
proporcionando uma 
suspensão mais 
macia. Os níveis 7, 8 e 
9 garantem o máximo 
de estabilidade, com 
regulagens mais rígidas 
e, mesmo com o veículo 
pesado, asseguram 
excepcional controle. 
Já 4, 5 e 6 são a média”, 
comenta o coordenador 
de Treinamento Técnico 
da Monroe, Juliano 
Caretta.
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A troca da coifa do veículo por vezes exige 
encontrar a peça específica para determinado 
modelo, mas não precisa ser assim

SUBSTITUIÇÃO DA 
COIFA SEM REMOVER A 
JUNTA HOMOCINÉTICA 

empresa SKF, fabricante de 
rolamentos, desenvolveu um 
modelo de coifa da junta ho-
mocinética chamada “Unika”, 

para atender a frota de veículos de passa-
geiros, comerciais leves e utilitários. Com 
a ajuda de uma ferramenta expansora, este 
modelo de coifa permite que a sua substi-
tuição seja feita sem a necessidade de re-
moção da junta fixa e/ou junta deslizante.

por Alessandro Reis   fotos Lucas Porto   

A
O processo é relativa-

mente simples e explicamos 
aqui o passo a passo deta-
lhado do procedimento em 
um Kia Soul 2008, com as 
orientações de Cristiano 
Ferreira, consultor técnico 
da  SKF. “A coifa Unika é 
fabricada com um composto 
de borracha de alta qualidade          

1) Remova a roda e solte a trava da por-
ca da junta homocinética com uso 
de martelo e talhadeira ou chave de 
fenda. Depois, solte a porca.

2) Com uma chave de 10 mm, solte o 
flexível do freio para não ter perigo 
de danificar. Também remova o pa-
rafuso de 10 mm do sensor do ABS.

3) Na sequência, solte o knucle (manga 
de eixo) com uma chave de 17 mm 
para a cabeça do parafuso e outra 
de 19 mm para respectiva porca, re-
movendo os dois parafusos. Tenha o 
cuidado para não desencaixar a jun-
ta deslizante da caixa de câmbio.

U N D E R C A R

chamado elastômero, o qual proporciona 
maior resistência e vida útil prolongada ao 
sistema. Ela atende a diferentes tamanhos 
de juntas homocinéticas, já que os diâme-
tros são variados”, destaca o especialista.

O kit da coifa Unika para carros de 
passeio tem o código VKJP 01001 A, no 
qual contém a própria coifa, graxa espe-
cífica para aplicação e duas abraçadeiras 
que devem ser trocadas na reparação. 
Também são úteis para a substituição 
a ferramenta VKN 400 A, da qual faz o 
aperto e corte de abraçadeiras, e o ex-
pansor VKN 402 A, ambos vendidos à 
parte pela SKF. “O mecânico pode trocar 
a coifa com ou sem o expansor. Esta fer-

ramenta é essencial na reparação, devido 
ao ganho na produtividade. Poupa tempo, 
já que não precisa sacar a junta homo-
cinética. Em alguns carros o semieixo não 
permite a remoção da junta homocinéti-
ca, nestes casos é fundamental ter a ferra-
menta expansora para o procedimento. Já 
nos modelos que possuem trava, o profis-
sional que não possui a ferramenta pode 
sacar e fazer a substituição normalmente, 
porém, com o uso do expansor é muito 
mais rápido, prático e o serviço fica com 
a mesma qualidade”, conclui.

Aqui, vamos descrever o procedimen-
to sem a necessidade de remover a junta 
homocinética, utilizando o expansor SKF.

1

2

3

Assista  
ao vídeo

deste  
procedimento

em nosso 
canal no 
YouTube



32 OMECANICO.COM.BR   JUNHO

4) Utilizando uma chave de 17 mm, re-
tire o cavalete da pinça de freio. Re-
mova os dois parafusos.

5) Uma vez retirado o cavalete, prenda-
-o com um arame ou suporte no pra-
to da mola para não forçar o flexível 
do freio durante do procedimento.

6) Chegou a hora de remover a junta 
homocinética do centro do cubo da 
roda, para isso utilize o martelo e um 
pino punção.

 

7) Com um alicate de corte, remova 
as duas abraçadeiras desgastadas, 
tanto a externa, de maior diâmetro, 
quanto a interna.

8) Com o mesmo alicate, corte trans-
versalmente a coifa comprometida e 
a remova.

4

5

6

7

8

U N D E R C A R
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9) Com um pano limpo, remova toda 
a graxa velha da junta homocinéti-
ca e do semieixo, antes de aplicar 
a graxa nova que compõe o kit da 
SKF.

10) Agora utilize o expansor da SKF. 
Para instalação da coifa no lado 
da roda, posicione-a com o diâ-
metro maior voltado para o ex-
pansor. Note que a ponta do bra-
ço expansor deverá ultrapassar 
o diâmetro menor da coifa, no 
lado eixo.

11) Insira a coifa no expansor, que 
tem acionamento pneumático. 
Aperte o botão, expandindo a 
borracha o suficiente para pas-
sar sobre o sino da junta homo-
cinética. Em seguida, deslize 
cuidadosamente a coifa expan-
dida sobre a junta homocinética, 
que não precisa ser removida. 
Na sequência, libere o ar do ex-
pansor e retire a ferramenta.

12) Espere em torno de 1 minuto 
para que a borracha da coifa 
retorne à posição inicial. Na se-
quencia, coloque a abraçadeira 
de menor diâmetro. Para este 
procedimento utilize a ferramen-
ta de aperto e corte SKF VKN 400 
A ou similar. Posicione a coifa e 
abraçadeira na marcação correta 
do semieixo, depois, com a fer-
ramenta, tensione a abraçadeira 
fixando-a.

13) Corte a fita excedente com a própria 
ferramenta VKN 400 A e, com uma 
chave de fenda, dobre a ponta que 
sobrou para dentro e feche as duas 
abas laterais que funcionam como 
travas.

14) Agora é necessário aplicar a graxa 
na homocinética. O ideal é preencher 
os vãos entre as esferas de forma a 
expulsar o lubrificante velho, que 
deve ser removido com pano limpo. 
Gire a homocinética de forma a pre-
encher com graxa toda a superfície.

15) Utilize o restante da graxa para apli-
car na parte interna da coifa, até 
acabar o todo o conteúdo do pacote. 

 

16) “Vista” a homocinética com a coifa 
e coloque a abraçadeira de maior 
diâmetro na posição correta, junto à 
extremidade externa da junta. Para 
travá-la, repita o processo descrito 
no passo 12.

17) Com um estilete, corte o excesso de 
borracha da coifa, a parte que “so-
bra” depois da abraçadeira maior.

9

11

12

13 14

10 15

17

16
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18) Limpe toda graxa excedente que fi-
cou na parte externa da coifa duran-
te a substituição.

19) Repita de forma inversa o processo 
de desmontagem, descrito do passo 
1 ao 7.  Insira a homocinética no cen-
tro do cubo da roda. Recoloque o ca-
valete da pinça de freio. Reposicione 
o flexível, reinstale o sensor do ABS e 
prenda novamente a manga de eixo.

20) Após remontar todo o sistema, colo-
que novamente a porca da homociné-
tica. Trave o disco com uma ferramen-
ta e aplique o torque correto na porca 
(vide torques abaixo). Recoloque a 
roda e a substituição está pronta.

NOTA: Devido a soltura de componentes 
da suspensão, é obrigatório a correção da 
geometria da suspensão em um serviço es-
pecializado. O aperto final da roda deve ser 
feito com o veículo apoiado sobre os pneus.

CUIDADO: Reaperte as porcas da roda no in-
tervalo de 160 km (100 milhas) após a sua 
reinstalação. As rodas podem se afrouxar 
após o aperto inicial. A inobservância desta 
instrução pode resultar em ferimentos gra-
ves ao(s) ocupante(s) do veículo. 

AVISO: Se as porcas da roda não forem aper-
tadas em padrão cruzado, poderá ocorrer 
excentricidade excessiva do disco de freio, 
acelerando o desenvolvimento de irregulari-
dade, flutuação e vibração do freio. 

INDICAÇÕES PARA APERTO 
A SKF recomenda os seguintes torques 
de aperto:
• Porca central da junta homocinética/

rolamento – 270 Nm
• Parafusos do knucle (manga de eixo) – 135 Nm
• Parafusos do flexível de freio – 5,4 Nm
• Parafuso do sensor ABS – 5,4 Nm 
• Parafusos de fixação da roda – 135 

Nm (Roda de liga)   
Mais informações

SKF do Brasil: 0800-141152

18

19

20
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Confira como é feita a troca da correia que 
movimenta os periféricos do motor 1.6 Rocam 
no Ford Fiesta 2009

SUBSTITUIÇÃO DA 
CORREIA DE ACESSÓRIOS 
DO FIESTA ROCAM 1.6

correia de acessórios, tam-
bém chamada pela Dayco de 
Poly-V, é responsável por 
acionar componentes como 

bomba d´agua, ar-condicionado e dire-
ção hidráulica. Com o passar do tempo 
sofre desgastes capazes de causar ruídos 
e vibrações no cofre do motor. Nelson 
Morales, consultor técnico da Dayco, 
recomenda realizar inspeção visual nos 
componentes do sistema de transmissão 
a cada 15 mil km, verificando eventuais 

por Alessandro Reis   fotos Lucas Porto  

A
folgas e desgastes e obser-
vando o prazo médio de 
cerca de 50 mil km para a 
sua substituição.

“Ao identificar ruídos, 
ou a correia apresentar 
mais de três trincas (racha-
duras) em um espaço de 2 
cm nos ‘ribs’ (estrias), é si-
nal de que chegou a hora de 
substituí-la”, recomenda o 
especialista da Dayco.

Vamos mostrar aqui, com a orienta-
ção de Morales, o passo a passo para tro-
car a correia de acessórios de modelos da 
Ford equipados com motor RoCam, seja 
ele 1.0 l ou 1.6 l. De acordo com o con-
sultor, o procedimento é relativamente 
simples, caso o tensor e as demais polias 
que são movimentadas pela correia este-
jam em bom estado.

“Caso o tensor apresente folga, ele 
deve ser substituído juntamente com a 
correia, não apenas o refil, e sim todo o 
conjunto,  o que é recomendado nesses 
casos, mas torna o processo complexo e 
demorado, pois exigi levantar o motor 
parcialmente para a remoção do suporte 
do tensor. Isso requer soltar o coxim do 
motor e componentes como bomba da 
direção hidráulica, alternador e protetor 
de cárter”, explica o especialista.

M O T O R

No caso específico do veículo utiliza-
do neste passo a passo, o tensor e as de-
mais polias estavam em boas condições 
e foi preciso trocar apenas a correia por 
outra nova – neste procedimento utiliza-
mos a correia Poly–V  Dayco  6PK2240, 
componente recomendado para veículos 
da linha Ford equipados com motor Ze-
tec RoCam. 

“O importante é se atentar para a pas-
sagem correta da correia entre as polias, 
antes da troca, proceder com uma inspe-
ção visual de todo o sistema verifican-
do a existência de folgas nas polias e no 
tensionador. Depois de retirar a correia 
velha, também não se esqueça de limpar 
as polias com um pincel ou jato de ar para 
remover resquicios de sobremateriais 
deixadas pelo desgaste da correia usada”, 
ensina Morales.

Assista  
ao vídeo

deste  
procedimento

em nosso 
canal no 
YouTube
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PROCEDIMENTO

1)  Remova a roda dianteira no lado do pas-
sageiro para facilitar o acesso. Em segui-
da, utilize uma chave L10 para retirar os 
dois parafusos que prendem a capa de 
proteção da correia.

2)  Na capa existe uma mangueira fixada 
através de duas presilhas. Para soltar 
as presilhas utilize uma chave de fenda 
em sua parte interna, fazendo alavanca. 
Tome cuidado para não as quebrar.

3)  Uma vez retirada a capa de proteção, o 
próximo passo é remover a correia des-
gastada. Antes disso, o ideal é desenhar 
a passagem da correia pelas polias para 
evitar erro no passo nº8. O diagrama de-
monstra o posicionamento ideal.

 
4)  Para a remoção da correia, utilize uma 

chave estrela 15 mm, encaixe no pa-
rafuso de fixação da polia do tensor e 
gire no sentido horário até afrouxar a 
correia. Assim que ela estiver frouxa, 
puxe com a mão a partir da polia po-
sicionada mais abaixo, a do ar-condi-
cionado. 

 
5)  Retirada a correia de acessórios, observe 

a existência de desgaste, especialmente 
nos sulcos, entre “ribs”, estrias da correia 
que “casam” com as guias das polias. 

1

2

3

4 5

M O T O R
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6)  Na sequência, examine as polias verifican-
do a ocorrência de folgas e sinais de des-
gaste, especialmente a polia do tensiona-
dor, que pode apresentar folga e ruído, por 
conta de rolamento desgastado. Também 
cheque o estado da bomba d’água, que 
deverá ser trocada caso apresente vaza-

IMPORTANTE: é comum, nessa etapa, 
fazer a passagem da correia pela parte de 
baixo da polia do alternador. O correto é fazê-
la “abraçar” essa polia pela parte superior, o 
que evita folgas e ruídos após sua instalação.
 
9)  Utilize uma chave estrela de 15 milíme-

tros para movimentar a polia do tensor, 
novamente no sentido horário, para tirar 
a tensão da correia e encaixar na polia 
do virabrequim (GR). 

 
10)  Após instalar a correia, checar se ela 

está encaixada perfeitamente nas es-
trias em todas as polias. Atente para que 
ela não esteja remontada em nenhuma 
polia, pois isso pode danificar os “ribs”. 

 
11) Colocada a correia, ligue o motor para ve-

rificar se ela funciona corretamente, se 
está bem alinhada e sem folgas ou ruídos.

 
12) Estando tudo certo, é hora de recolocar 

a capa protetora, repetindo o passo 1 de 
forma inversa - sem esquecer de apertar 
os dois parafusos na parte superior, com 
a chave L10, e as presilhas que prendem 
a capa na tubulação. Recoloque a roda, 
baixe o veículo, aperte os parafusos da 
roda e o trabalho está concluído.  

mento ou folga, para não comprometer 
o perfeito funcionamento do sistema. No 
caso específico, o tensionador está em 
boas condições e não requer substituição.

 
7)  Após realizar inspeção visual em todos os 

componentes do sistema, a etapa seguinte 
é limpar as polias e retirar resquícios de ma-
terial originados por conta do desgaste da 
correia velha evitando que esses resíduos 
sejam transferidos para a nova, desta forma 
reduzindo a superfície de contato, causando 
chiados. Utilize um pincel e/ou jato de ar.

 
8)  A etapa seguinte é instalar a correia nova, 

recorrendo ao diagrama (desenho) pre-
viamente elaborado do posicionamento 
correto nas polias. No caso, será instala-
da correia de acessórios Dayco 6PK2240. 
Comece pela polia da direção hidráulica 
(identificada no diagrama com a sigla DH), 
posicionada mais acima, à direita da polia 
do tensor. Na sequência, passe a correia 
por cima da polia da bomba de água (BA) 
e, depois, sobre a parte superior da polia 
do tensor (T). A outra extremidade, aquela 
que sai da polia da direção hidráulica (DH), 
passa em seguida sobre a polia-guia (G) 
e depois sobre a polia do alternador (A).  
Saindo da polia do alternador, a correia de 
acessórios deve passar sobre a polia do 
ar-condicionado (AC), deixando por último 
a polia do virabrequim, identificada no de-
senho com a sigla GIR.

9
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Tecnologia de ponta e 
manutenção simples
Fiat Argo herdou do Mobi e Uno o eficiente e moderno 
motor 1.0 3 cilindros Firefly, também adicionou o que 
a tecnologia tem o de melhor para fornecer. 

O
Fiat Argo é fruto de um 
grande investimento da Fiat 
Chrysler Automobiles (FCA) 
e representa um ciclo de re-

novação na consagrada gama Fiat, de 
acordo com a tendência o Argo une tudo 
aquilo que as pessoas exigem de um veí-

culo para uso diário como: estilo, con-
forto, segurança, espaço, praticidade e 
muita conectividade. E nesses quesitos 
o Argo consegue atender a todos com 
total tranquilidade como podemos 
ver na versão Drive 1.0 de 3 cilindros, 
que custa a partir de R$ 44.990 e que 

já vem com uma ampla lista de equipa-
mentos de série. 

Utiliza com o moderno motor 1.0 Fi-
refly de três cilindros e seis válvulas, toda 
confecção do bloco do motor e do cabe-
çote em alumínio que resulta em uma re-
dução de massa de sete quilos em relação 
ao uso de ferro fundido, traz um melhor 
controle da temperatura, já que no alu-
mínio existe a formação de uma fina ca-
mada de óxido nas paredes das câmaras 
de água entre o líquido de arrefecimento 
e as paredes da mesma. O acionamento 
é feito através de corrente que dispensa 
manutenção e tem durabilidade acima 
dos 200 mil quilômetros

Com duas válvulas por cilindro, seu 
desempenho geral se equipara ao da 
maioria dos motores quatro válvulas, 
como indicam os valores de potência 
máxima de cada um deles. Sua potência 
é de 77 cv (E) / 72 cv (G) a 6.250 rpm e 
torque de 10,9 kgfm (E) / 10,4 kgfm (G) 

texto e fotos Leonardo Barboza

Roberto  Montibeller

R A I O  X
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a 3.250 rpm. A decisão de adotar apenas 
duas válvulas por cilindro no propulsor 
é  para evitar a adição de um conjunto 
complexo de componentes, como  quatro 
molas, quatro balancins e quatro válvulas 
a cada ciclo. Com um único eixo coman-
do de válvulas, o torque necessário para 
mover este conjunto corresponde a um 
pouco mais da metade da força necessária 
nos 4 válvulas por cilindro. Além disso 
o sistema é equipado com rolamentos 
exatamente na posição de maior atrito 
do conjunto, ou seja, no ponto de con-
tato com o came e o ressalto do eixo de 
comando.

Na parte de baixo do bloco do mo-
tor, a movimentação dos pistões e vira-
brequim foram otimizadas. Tradicional-
mente, a linha central dos pistões de um 
motor fica alinhada com o centro do eixo 
do virabrequim. Isso faz com que o ângu-
lo entre a biela e a parede do cilindro seja 
igual, tanto na expansão, quando é apli-

cada uma grande força na cabeça do pis-
tão depois da queima da mistura ar-com-
bustível, quanto na compressão, quando 
esta força é bem menor. Para diminuir 
o atrito entre pistão e cilindro, a família 
possui um offset de 10 mm entre o eixo 
do virabrequim e o centro dos pistões. 
Este pequeno e estudado deslocamento 
reduz muito o atrito do conjunto, resul-
tando em mais energia final.

Além disso o motor Firefly é com-
posto de vários periféricos que otimi-
zam o seu funcionamento e manutenção 
como: alternador inteligente, que otimi-
za a recarga da bateria nos instantes em 
que a energia cinética do veículo seria 
desperdiçada, como nas desacelerações e 
reduzidas de velocidade.

Sistema de partida a frio que elimina 
a necessidade de tanque auxiliar de ga-
solina, garantindo partidas com etanol 
puro, mesmo em temperaturas abaixo de 
zero grau Celsius.

R A I O  X
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NOVATO NA OFICINA
Com tantas novidades e mudanças no 
Fiat Argo, levamos o hatch na oficina 
High Tech, no bairro da Lapa, São Paulo 
para o mecânico e proprietário Roberto 
Ghelardi Montibeller, que avaliou a sua 
construção mecanicamente e as condi-
ções de diagnostico e manutenção do 
modelo.

PROPULSOR
O três cilindros ficou muito bem aco-
modado no cofre do motor e com es-
paço de sobra para a manutenção pre-
ventiva e corretiva do motor. Segundo 
Roberto o espaço ficou bem melhor em 
relação ao do Fiat Uno, o primeiro a 
utilizar esse motor.

Roberto também ressaltou a facilida-
de da manutenção do sistema de injeção 
tais como limpeza do corpo de borboleta, 
bicos injetores, troca das velas de igni-
ção, troca do filtro de óleo do motor que 
está com uma ótima localização entre o 
compressor do ar condicionado e o cár-
ter de óleo do motor permitindo fazer a 
substituição muito rápida e sem sujeira 
devido a sua posição de instalação em pé. 
Os demais filtros estão localizados nas  
posições de praxe.   

CÂMBIO 
O Fiat Argo utiliza o cambio manual de 
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MOTOR
Posição: Dianteiro transversal, Gas/Etanol 
Número de cilindros: 3 em linha
Válvulas: 6V
Taxa de compressão: 13,2:1
Injeção de combustível: injeção eletrônica 
multiponto
Potência: 77cv (E) a 6.250 rpm
 72 cv (G) a 6.000 rpm 
Torque: 10,9 kgfm (E) a 3.250 rpm
 10,4 kgfm (G) a 3.250 rpm 

CÂMBIO
Manual, 5 marchas

FREIOS
Dianteiros: Disco ventilado
Traseiros: Tambor

DIREÇÃO
Elétrica com pinhão e cremalheira

SUSPENSÃO 
Dianteira: Independente, McPherson 
Traseira: Eixo de torção

RODAS E PNEUS 
Rodas: Aço, 14 polegadas
Pneus: 175/65 R14

DIMENSÕES
Comprimento: 3.998 mm
Largura: 1.724 mm
Altura: 1.503 mm
Entre eixos: 2.521 mm

CAPACIDADES
Tanque de combustível: 48 litros
Porta-malas: 300 litros 

FIAT ARGO DRIVE 
1.0 FIREFLY

R A I O  X

5 marchas. “Devido ao bom espaço no 
cofre do motor, na hora da troca do sis-
tema de embreagem, não é necessário a 
remoção do quadro da suspensão”, expli-
ca Roberto. 

Sobre o acionamento, Roberto co-
menta. O acionamento da embreagem 
é feita através dos atuadores hidráulicos 
muito bem localizados caso houver a ne-
cessidade de troca do atuador. A alavanca 
de seleção das marchas ocorre através de 
cabos, muitos bem conhecidos no veícu-
los da marca.

UNDERCAR 
O undercar do hacth é bem simples e 
segue o DNA da marca.“Na parte de-
baixo do Argo, tanto a suspensão dian-
teira quando a traseira não apresentam 
novidades. O sistema de freios ABS 
possue discos ventilados dianteiros e 
tambores traseiros”, comenta Roberto. 

O mecânico ainda comenta no cuida-
do com o projeto do veículo em garantir 
a total eficiência em consumo de com-
bustível. “Por toda parte do assoalho do 
carro, estão instalados protetores aero-
dinâmicos que auxiliam no deslocamen-
to do vento permitindo maior fluidez e 
menor arraste”. 

ELÉTRICA
O Argo possui tecnologia de ponta como 
partida a frio através de resistências 
aquecedoras na flauta dos bicos injetores, 
sistema start-stop, fora toda eletrônica 
embarcada no veículo. Com tanta de-
manda a bateria que equipa o modelo é 
de 60 Ah. Além disso Roberto alerta para 
o sensor de tensão da bateria no polo ne-
gativo. “ Esse sensor monitora em tempo 
real a tensão da bateira do veículo. Caso 
o valor estiver muito baixo, ele já inibe o 
sistema start-stop a fim de não sobrecar-
regar a bateria e uma futura possibilidade 
de o veículo não conseguir dar a partida 
novamente”.  
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por Fernando Landulfo

P
ois é, bastou faltar combustí-
vel nos postos que o já quase 
esquecido GNV voltou aos 
holofotes. E não é por menos. 

Com exceção dos raríssimos modelos 
movidos 100% a eletricidade, os veícu-
los movidos a GNV foram os únicos que 
nada sofreram com a breve, porém mui-
to grave, crise de abastecimento que aba-
lou o país. E nada mais complicado para 
a nossa sociedade que, ainda depende dos 
motores de combustão interna, do que 
ficar sem o precioso combustível. 

MAS SERÁ QUE O GNV AINDA VALE A PENA? 
Bem, de acordo com os usuários, durante 
e principalmente após a crise de abaste-
cimento, a resposta para esta pergunta 
é um grande e sonoro sim. Graças ao 
combustível encanado, muitos taxistas, 
motoristas de aplicativo e entregadores 
que utilizam pequenos VUC (Veículo 
Urbano de Carga) puderam trabalhar 
tranquilamente durante a paralisação dos 
caminhoneiros. E para ajudar ainda mais, 
o preço por metro cúbico do GNV prati-
camente não se alterou. 

O GNV mostra 
novamente a sua força

Mas é claro que a amortização e com-
pensação financeira dependem direta-
mente do quanto se roda. Ou seja: quem 
roda pouco vai levar muito tempo para 
amortizar o investimento. Além disso, 
tem a perda de espaço no porta malas 
(para os veículos que não podem ter os 
cilindros montados na parte inferior dos 
mesmos), que deve ser levada em consi-
deração e a perda de potência, que gira 
em torno de 20%. Isso sem falar na quan-
tidade de postos de abastecimento que 
sofreu uma sensível redução.

Mas indubitavelmente, o custo de ro-
dagem continua sendo menor do que a 
gasolina e o etanol. 

O QUE MUDOU NESSES ÚLTIMOS ANOS?
Falando tecnicamente, é claro que os 
equipamentos (kits) evoluíram junta-
mente com os veículos e motores. Atu-

A R T I G O

almente, já não se ouve mais falar nos 
famosos "estouros", provocados pelos 
retornos de chama, que ocorriam nos co-
letores de admissão e nas mangueiras dos 
filtros de ar. Os kits modernos (geração 
5) trabalham com injeção de GNV com 
pressão positiva, quase que no interior 
das câmaras de combustão. Além disso, a 
interação das unidades de comando tam-
bém melhorou muito. Com isso, o rendi-
mento dos motores também melhorou. Concessionária afirma que 

motoristas que percorrem 
70 km por dia recebem 

o retorno do valor da 
conversão em 12 meses.
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Mas continua sendo uma modifica-
ção do projeto original do veículo. Uma 
modificação não aprovada pelas monta-
doras (possível perda de garantia) e cujos 
efeitos estão diretamente ligados ao ca-
pricho da instalação. Uma modificação, 
que pode interferir  em muitos sistemas 
do veículo: desde o gerenciamento até a 
parte estrutural. Além disso, ainda não 
ficou provado que o uso do GNV não 
provoca desgaste prematuro das válvu-
las do motor. É preciso pesar todas essas 
variáveis ante de se tomar uma decisão.  

MAS O QUE O GUERREIRO DAS 
OFICINAS TEM A VER COM ISSO?
Simplesmente tudo! O mecânico é o orá-
culo técnico de todo dono de veículo au-
tomotor. É ele que vai:
– Orientar o cliente sobre instalar ou 

não o sistema no veículo;
– Orientar na escolha do sistema e do 

instalador (se não for ele mesmo): 

existem estabelecimentos especiali-
zados na instalação dos kits;

– Instalar da melhor forma possível (se 
for ele o instalador);

– Manter o sistema sempre com bom 
funcionamento (se for ele o instalador);

– Reparar os estragos feitos por maus 
instaladores, consolar o cliente e 
orientá-lo mais uma vez.  

Fo
to

: D
ivu

lg
aç

ão
 C

om
ga

s

A R T I G O

Loja-modelo da Comgás no 
bairro do Brás em São Paulo/SP
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L A N Ç A M E N T O S por Rafael Poci Déa
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Nova geração do Subaru XV 
A nova geração do Subaru XV che-
gou nas versões L (R$ 114.990) e S (R$ 
123.000). De série, a L oferece controles 
eletrônicos de tração e de descida, rodas 
de 18”, airbags dianteiros, laterais, de 
cortina e de joelhos, central multimídia 
com tela tátil de 8” e conectividade An-
droid Auto/Apple CarPlay. A S adiciona 

Ford Ka FreeStyle 
substitui a versão Trail 
O Ford KaFreeStyle desembarca 
às concessionárias em meados de 
julho exibindo inéditos para-cho-
ques, rack de teto funcionais (su-
portam até 50 kg de carga) e rodas 
de 15”. O FreeStyle substituiu a 
antiga aventureira Trail. O motor 
tricilíndrico 1.5 é o do EcoSport 
com 136 cv e 16,1 kgfm podendo 
ser associado a câmbio manual de 
cinco marchas ou automático de 
seis. Os preços são de R$ 63.490 e 
67.990, respectivamente. As sus-
pensões elevadas entregam 188 
mm de vão livre do solo (200 mm 
no Ka Trail). O destaque da cabine 
está nos detalhes em marrom e na 
central multimídia Sync 3 com tela 
tátil de 6,5” e conectividade An-
droid Auto/Apple CarPlay. 

teto solar elétrico, bancos revestidos em 
couro com costuras laranjas - o do mo-
torista com ajustes elétricos -, alerta de 
pontos cegos (Blind Spot Detection) e 
assistente de luz alta (High Bean Assist). 
As duas possuem motor Boxer (cilindros 
contrapostos) 2.0 16V de 156 cv e 20 
kgfm. O câmbio é CVT (continuamente 
variável) de sete marchas. 
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L A N Ç A M E N T O S

A Chevrolet apresentou o novo Spin Activ. 
O visual mais horizontalizado, agora exibe 
novos para-choque, para-lamas e capô. Os 
faróis receberam máscara negra e assinatura 
de LED. Na traseira, os destaques aparecem 
nas lanternas divididas (antes, verticais), no 
local da placa deslocado para cima e na au-
sência do estepe. As rodas de liga leve são 
de 16”. Por dentro, aparecem novo painel, 
assim como o quadro de instrumentos do 
Tracker. Os revestimentos mudaram e a 
versão Activ ainda ganhou o alerta de esque-
cimento de crianças no banco traseiro. Aliás, 
outra importante novidade é a chegada do 
pacote Activ7, agora permitindo à versão 
aventureira levar até sete ocupantes. Na 
parte mecânica o conjunto motor/câmbio 
passou à entregar respostas mais ágeis desde 
os giros mais baixos. As suspensões também 
receberam nova calibração e ficaram ligei-
ramente mais firmes em relação ao modelo 
antecessor. Entretanto, ajudou na dinâmica 
em curvas. Até o fechamento desta edição os 
preços não haviam sido divulgados. 

Novo Chevrolet  
Spin Activ

TAC Motors revela nova 
versão do Stark
O jipe TAC Stark estreou a nova 
versão Black Cover de R$ 115.000. 
Uma novidade está no reforço da es-
trutura tubular. O conjunto mecânico 
conitnua o mesmo, com motor quatro 
cilindros 2.3 turbodiesel de 127 cv e 
30,6 kgfm e câmbio manual de cinco 
marchas. A tração é 4x4 com reduzida, 
enquanto as suspensões independentes 
nas quatro rodas usam amortecedo-
res duplos. O exterior, como manda 
o nome, exibe detalhes em preto. A 
palheta de cores possui cores branca, 
azul, amarela, preta, vermelha e verde. 
De série, há trio elétrico, coluna de 
direção com regulagem de altura e 
direção hidráulica. Não há airbag tam-
pouco freios com ABS.



60 61OMECANICO.COM.BR   JUNHO

E V E N T O

por Edison Ragassi, Fernando Lalli, Fernando Naccari, Rafael Poci Déa e Raycia Lima   

M
esmo com a greve dos ca-
minhoneiros parando todo 
o Brasil a menos de duas se-
manas para o início do even-

to, a nona edição da Autopar (Feira de 
Fornecedores da Indústria Automotiva) 
foi sucesso de público. De acordo com a 
organização do evento, entre os dias 6 e 9 
de junho, mais de 500 marcas expositoras 
disputaram a atenção dos visitantes de to-
dos os estados do Brasil e de outros nove 
países no Expotrade em Pinhais/PR, na 
Região Metropolitana de Curitiba/PR. 
Em entrevista à Revista O Mecânico 
e Rádio Transamérica Light de Curiti-

ba/PR durante o último dia da Autopar 
2018, o diretor Comercial da Diretriz 
Feiras e Eventos, Cássio Dresch, afirmou 
que as expectativas da organização foram 
excedidas. “Superaremos largamente os 
números registrados na edição de 2016, 
o que há 10 dias era uma incógnita em 
função dos momentos de instabilidade 
que passamos”, ressaltou Cássio, fazendo 
menção à greve. “Eu tenho a impressão 
que a Autopar acaba sempre se consoli-
dando como um divisor de águas no ano. 
Antes e depois da Autopar. Aqui começa 
realmente a retomada dos negócios do se-
tor”, declarou.

A reposição não para
Autopar 2018 supera greve dos caminhoneiros 
e crise econômica para se firmar cada vez 
mais como a segunda feira mais importante 
do mercado brasileiro de autopeças

Fabricante de peças para direção 
de leves e pesados, a Ampri esteve 
presente na feira. Caixa de direção para 
sistemas hidráulicos, manuais e elétricos 
foram alguns dos destaques no estande. 
O consultor técnico, Edson Clemente 
dos Santos destacou que aplicações para 
a linha de pesados da Mercedes-Benz, 
GM e a direção do sistema elétrico do 
Corolla foi um dos pontos que a marca 
também apresentou na feira.

O foco da Bardahl foi divulgar seu 
condicionador de metais da linha 
Promax, que, segundo a empresa pode 
ser misturado em qualquer lubrificante 
automotivo ou industrial, com qualquer 
viscosidade. “A vantagem principal 
é a redução do atrito e melhora no 
desempenho do lubrificante. Ele mistura 
sem alterar a viscosidade do lubrificante, 
sem contraindicação por possuir uma 
viscosidade bem pequena”, relatou o 
coordenador geral da Bardahl do Estado 
do Paraná, José Ricardo Xisto Conde. 
Outra novidade foi o lançamento das 
novas garrafas de 500 ml.

fotos Fernando Lalli e Alexandre Villela
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A BorgWarner expôs amostras de cada 
uma das três marcas que trabalha na 
reposição. Pela linha de turbos, exibiu 
uma versão em corte do turbo original do 
motor EA211 do VW up! TSI. Também 
mostrou motores de partida Delco Remy 
(novo e remanufaturado de fábrica); e 
a linha de válvulas termostáticas para 
arrefecimento da linha leve com a 
marca Wahler. Além de apresentar 
seus produtos, a empresa deu palestras 
no Projeto Atualizar O Mecânico, 
realizado pela Revista O Mecânico. 

Fabricante de impulsores, buzinas 
e polia de roda livre, a BZM lançou 
na Autopar sua buzina de 72 volts 
para carros elétricos. “Quanto maior 
a voltagem da buzina, menor é o 
consumo”, explica o técnico em buzinas, 
Clayton Chagas. “Essa buzina tem um 
consumo de 0,5 A. E quanto menor 
a amperagem maior é o rendimento 
do carro. Uma buzina universal para 
carro a combustão de 12 V ela consome 
entre 6 A no modelo caracol e 3,5 A no 
modelo percussão”, detalhou.

Além de pneus, a Continental levou as 
divisões de autopeças. Pela Contitech, 
destacou kits de distribuição com 
bomba d’água com 28 modelos. “A 
ideia é mostrar pro mecânico que, 
já que ele está reparando no motor, 
também já faça a troca preventiva do 
tensor e da bomba d’água”, comentou o 
supervisor de vendas para a reposição, 
Anderson dos Santos. Já o gerente de 
vendas América do Sul da ATE Freios 
e VDO, Bruno Martorelli, destacou as 
pastilhas ATE Premium One (fabricada 
no Brasil) e ATE Original (importada, 
para aplicações de luxo). O fluido de 
freio da marca tem grande procura 
na Região Sul. “É o único do mercado 
vendido em lata. O plástico com o 
tempo pode soltar fragmentos que 
podem contaminar o líquido. Outro 
diferencial é o ponto de ebulição de 
269°C. É um DOT 4 com ponto de 
ebulição semelhante a um DOT 5”, 
detalhou. Na linha VDO, a atração 
foram as bobinas de ignição, que devem 
chegar a até 90 part numbers ao final 
do ano. 

A Bosch teve três destaques. O Rubnair 
92500 é uma máquina que faz troca do 
fluido da transmissão automática, sendo 
que a reparação demora cerca de 15 min 
para finalizar. Já o LOD 581 faz a coleta 
de óleo do motor tanto por sucção 
quanto por gravidade. Por fim, a ACS 
810 é uma recicladora para sistema de 
ar-condicionado para veículos pesados. 
O gerente de marketing e produto 
Marcelo Lima comentou que “pela 
questão do clima, um equipamento que 
tem fundamental importância na região 
Sul são os testadores de bateria”.

O estande da Cobreq, marca da TMD 
Friction, expôs sua linha de lonas, 
sapatas e pastilhas de freio para leves, 
pesados e de motos. A empresa também 
expôs as pastilhas importadas da Textar 
para veículos de alta performance 
como Porsche, Mercedes-Benz, 
BMW e Audi. “A região Sul  é um 
importante mercado para a Cobreq 
e tem apresentando um crescimento 
constante em relação ao público 
especializado no setor “, ressaltou o 
gerente de marketing da TMD Friction 
do Brasil, Fábio Merighi.

Após 17 anos, a Dana retomou a marca 
Albarus e expôs várias linhas em seu 
estande na Autopar. “São três produtos 
novos nessa linha, composta de juntas 
homocinéticas, cruzetas e cubos de rodas 
para veículos de passeio”, enumerou 
o diretor de vendas no mercado de 
reposição para a América do Sul, Carlos 
Dourado. Em comemoração aos 70 
anos de Brasil em 2018, a Dana também 
relançou o eixo traseiro original do 
Chevrolet Opala. “Era um pedido antigo 
dos fãs”, declarou.

A Dayco levou seu portfolio com foco 
nos novos kits de distribuição com 
bomba d’água, tensionador de correia 
dentada para Jeep Renegade e Fiat 
Toro 2.0, tensionador de correia de 
acessórios para Scania e Volvo. Novo 
diretor Comercial e de Marketing da 
marca, Marcelo Sanches destacou que 
a Autopar é uma mostra de extrema 
importância dentro do país. “Uma feira 
que se dizia regional vem ganhando 
ao longo do tempo uma abrangência 
nacional muito interessante”, destaca o 
executivo.

E V E N T O
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A fabricante de sensores eletrônicos DS 
levou à Autopar seu portfólio de injeção 
eletrônica. Além disso, colocou em seu 
estande seus novos sensores de nível de 
combustível e de velocidade. Supervisor 
de Marketing da DS Indústria, 
Higor Matos apontou a importância 
do cuidado com a alimentação de 
combustível. “Nós, brasileiros, temos 
o habito de usar o tanque na reserva, 
o que acaba trazendo as sujeiras para a 
bomba de combustível, fazendo com que 
queime o componente”.

O grupo Randon levou quatro de suas 
marcas à Autopar: Fras-le (nova linha de 
pastilha Ceramaxx, que utiliza material 
de fricção cerâmico de alta performance), 
Jost (destacou os mais recentes modelos 
de Quinta Roda), Master (lança a 
família de Câmaras VHO para atender 
aos requisitos do Contran para testes de 
estacionamento em rampa nos veículos 
pesados e extra-pesados) e Suspensys 
(com novos desenvolvimentos como o 
2º Eixo Dianteiro projetado dentro do 
novo conceito tubular).

A Hella tem como carro-chefe no 
Brasil as lâmpadas automotivas. Por 
isso, o lançamento principal foi o kit 
de emergência composto de lâmpadas 
principais, miniaturas e alguns fusíveis. 
“Serve para evitar que, se queimar uma 
lâmpada na estrada, você leve uma 
multa. Somos exclusivos no mercado 
com este tipo de produto”, declarou 
Silvia Zopolatto, supervisora de vendas. 
Outro produto ressaltado foi o sensor 
inteligente de bateria para carro com 
sistema start-stop, como BMW e 
Chevrolet Cruze.

Comemorando 50 anos, a tradicional 
fabricante Jamaica Mangueiras levou 
à feira os lançamentos de 2017 e 2018 
com uma linha nova só para veículos 
leves e outra específica de veículos 
pesados. “Utilizamos a feira como um 
termômetro para estas novidades. 
Aqui, retomamos a presença em feiras 
desde a Automec de 2013 e, com 
o sucesso do evento, confirmamos 
também a nossa presença na Autop”, 
adianta Erik Tominaga, diretor de 
operações da empresa.

A Cummins esteve presente através da 
Fleetguard, que apresentou sua gama de 
filtros de combustível, separador de água e 
de óleo, não só para aplicações da fabricante 
de motores. “Trouxemos tecnologias com 
relação a meios filtrantes. Um deles é o 
meio filtrante Nanonet, que é sintético e 
de alta performance com nanotecnologia. 
Expusemos também o Nanoforce, um filtro 
de ar com nanotecnologia e desempenho 
superior”, contou o supervisor de vendas 
da Fleetguard para a reposição, Marcos 
Azambuja.

A Gates apostou em suas linhas de 
mangueiras e kits de distribuição 
(correia, tensionador e polia) com foco 
na linha premium. Segundo o gerente de 
Marketing para a América Latina, Fábio 
Murta, a nova linha de mangueiras 
tem aplicações suficientes para atender 
a 35 milhões de veículos que rodam 
no país. “Trouxemos para a feira uma 
exposição muito com cara de loja, de 
varejo, porque assim a gente consegue 
realmente mostrar a variedade de tudo 
que temos”, destaca Murta.

A importadora e fabricante de autopeças 
Isapa esteve na Autopar para reforçar 
sua imagem frente ao público e divulgar 
seu portfólio. “Nós somos bem focados 
em componentes para veículos diesel 
leves, pois normalmente são peças 
carentes no mercado e de veículos 
importados, e este é o nosso forte. Este é 
um mercado bem forte no Sul (do País) 
e a Autopar nos ajuda muito a divulgar 
a marca no mercado”, comenta Roland 
Setton, diretor comercial da empresa.

A KS levou para a feira paranaense 
válvulas e pistões, bombas de água e 
óleo da marca BF para veículos pesados, 
entre eles aplicações para o Volvo 
Euro V com motores D13A E D13C. 
Segundo a gerente de marketing, Talita 
Peres, o evento no Sul se destaca por 
seu potencial para linha de caminhões. 
“A gente tem uma venda muito forte na 
linha pesada aqui no Estado”, comenta 
Talita. Outro desgaste da empresa na 
feira foi o portfólio para motos. 
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Fabricante de amortecedores que 
atua na reposição desde 2014, a KYB 
divulgou mais de 200 aplicações de sua 
linha durante a feira. O coordenador 
técnico Alexandre Parise afirmou que a 
marca está passando por reestruturação 
com forte investimento no país. Já a 
coordenadora do departamento de 
marketing, Gélcia Batistel, reforçou que 
o estande teve como atração a parceria 
da empresa com a Stock Car, que levou 
o piloto Júlio Campos para a Autopar. 

O grupo HPE Automóveis, que produz 
veículos Mitsubishi e Suzuki no Brasil, 
realizou na feira o lançamento oficial da 
marca Mtech de peças com aplicações 
multimarcas. Levou ao estande  filtros 
de ar, combustível e ar-condicionado, 
óleos de câmbio e motor, baterias e 
correias. Gerente de Desenvolvimento 
e Comercial, Érico Toledo ressaltou 
que “a mesma equipe que desenvolve a 
peça original para a Mitsubishi também 
desenvolve para a linha multimarcas”. 

A NGK levou à feira 5 novos modelos 
de bobinas para linhas de alto giro, 
além de modelos top coils e pencil 
coils. Segundo o chefe de Marketing da 
NGK do Brasil, Marcos Mosso, essas 
aplicações demoraram um pouco mais 
para estrear porque o desenvolvimento 
levou mais tempo. “Geralmente, essas 
bobinas sofrem mais com a caloria do 
motor”, aponta Mosso. “Enquanto não 
chegamos no nível de qualidade que a 
gente queria, nós não lançamos. Com 
certeza, agora elas têm o nível que o 
mercado e o mecânico reconhecem”. 

Por meio das marcas LuK, INA, FAG e 
Ruville, a Schaeffler esteve na Autopar 
exibindo muitas de suas tecnologias 
como, por exemplo, o conjunto de 
embreagem dupla a seco LuK 2CT. 
Já o FAG SmartSET é um rolamento 
pré-lubrificado, pré-montado e pré-
posicionado nos rolamentos cônicos de 
fábrica para caminhões, ônibus e eixos 
de reboque.

E V E N T O

Com as marcas Mann-Filter e Wix, 
a Mann+Hummel expôs diversos 
lançamentos: filtro de óleo para a 
família Fiat Argo, filtro de ar para a 
família EcoSport e filtro de uréia para 
pesados. Diretor de Vendas e Marketing 
da Mann+Hummel Brasil para a 
Reposição, Pedro Ortolan comentou 
sobre a importância de seus produtos: 
“A grande importância do filtro para o 
bom desempenho do veículo é eliminar 
particulares indevidas que possam 
danificar o motor”. 

Com sede em Itajaí/SC, a Motors 
Imports trabalha com toda a linha de 
suspensão, motores e freios, mas o foco 
no estande era a linha de importados. 
“Observamos maior necessidade em 
veículos como BMW, geração nova 
de motores da Audi e de utilitários 
esportivos”, apontou o sócio-diretor 
Maycon Siemann. “Nós já participamos 
há anos da feira e o retorno é 
praticamente imediato. Sempre 
conseguimos trazer alguma novidade 
para o cliente”. 

O grande lançamento da Radnaq foi 
o condicionador de metais Miralub 
e as novas embalagens da linha de 
aditivos agora fabricadas em pet. “Nossa 
expectativa foi superada, conseguimos 
ver que a marca está consolidada no 
mercado. Foi uma surpresa que, ao 
invés de a gente prospectar, a gente só 
fortaleceu nossas parcerias e aumentou 
a gama de produtos com nossos 
parceiros”, comemorou Katarina Polido, 
do setor de Vendas da Radnaq. 

Especialista em equipamentos de 
diagnostico, a SUN, que está presente 
no Brasil há cinco anos, destaca seu 
investimento tanto em veículos de 
entrada até veículos de luxo. Na feira, 
a marca levou duas novidades, o 
TPMX (ferramenta de monitoramento 
dos sensores de pressão dos pneus) e 
novo scanner PDL5600, sucessor do 
PDL5500, que foi aprimorado para 
testar, procurar e identificar falhas no 
sistema do veículo com o máximo de 
agilidade. 
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A Takao levou lançamentos na linha 
da GM, como jogo de juntas, pistão, 
bombas de óleo e d’água para Onix e 
itens para Spin. Outros lançamentos 
englobaram o motor V6 3.0 turbodiesel 
da Volkswagen Amarok. “A Autopar 
nos impressionou desde o início. No 
primeiro dia teve um público acima do 
esperado. É um público diferente que 
vem com o objetivo de negócio”, contou 
o coordenador de desenvolvimento de 
novos produtos, Rogério Santos.

A Tecnomotor mostrou sua gama 
inteira de produtos com destaques para 
itens com boa aceitação do público do 
Sul do País. “Trouxemos as máquinas de 
teste de Common-rail TM510 e TM513 
na versão 4, já com os novos injetores. 
Na linha de undercar, os alinhadores 3D 
e computadorizado, além dos scanners 
Rasther 3S e o Rasther Box”, explica 
Tatiana Genovez, supervisora de 
marketing da Tecnomotor.

A Total Lubrificantes aproveitou a 
feira para apresentar lubrificantes de alta 
performance e homologados para veículos 
leves e comerciais que os consumidores 
ainda não conhecem. Destaque para o 
ELF Fuel Tech 5W30, que é original da 
Renault Master. “Também trouxemos 
o ELF Evolution 700 STI 10W40, que é 
original da linha leve da Renault e o Total 
Quartz ineo ECS 5W30 sintético original 
da Peugeot”, contou o gerente de vendas, 
Cleber Ferrer.

A Valclei Arrefecimento apresentou a 
capa de filtro de óleo, os tubos da bomba 
d’água da linha PSA para várias aplicações 
e a flange VC615 da válvula termostática 
para motores 1.4 da linha PSA de 
nomeclatura TU3JP. “Ela também pode 
ser aplicada no motor EU4 1.5 flex start”, 
afirma Leandro Lúcio, do desenvolvimento 
de produto. “O diferencial desta flange está 
na junta de silicone, que dá uma vantagem 
de fazer o trabalho em apenas duas horas”, 
garante Leandro.

A Tecfil exibiu lançamentos em 
praticamente todos os segmentos, 
como os filtros para motores TSI dos 
VW up!, Jetta, Tiguan e Golf. “Outro 
carro-chefe nosso está no Fiat Argo, 
com lançamentos em primeira mão 
na feira. Aqui no Sul, por exemplo, há 
bastante procura para linha agrícola e 
trouxemos lançamentos para tratores 
John Deere”, explica o supervisor de 
desenvolvimento de novos produtos da 
Tecfil, Marcelo Félix.

A Tenneco levou peças de suas três 
marcas na reposição: Monroe, Monroe 
Axios e Walker. Além das torres de 
suspensão Quick-Strut, cujo portfólio 
foi aumentado, destaque para a aplicação 
de amortecedor dianteiro do VW 
Jetta a parte de 2007, que tem dois 
diâmetros: 50 e 55 mm. “Oferecemos 
as duas aplicações no mercado”, conta 
o coordenador de treinamento da 
Tenneco, Juliano Caretta. Ele comentou 
também sobre a linha de amortecedores 
Rancho, que tem boas vendas no Sul.

Entre os lançamentos da Urba Brosol 
está a bomba de combustível elétrica 
universal para motores flex, só a gasolina 
ou movidos somente a álcool. Outros 
foram as bombas d’água para a linha 
Nissan, Honda, Hyundai, Volkswagen 
up!, Fox/Gol, o EA211 de três e quatro 
cilindros MSI e a nova embalagem dos 
aditivos. A gama de carburadores Brosol 
chamou a atenção até de quem ainda 
não aprendeu a manusear o sistema. 
“Sentimos um carinho e confiança muito 
grande pela marca”, declarou o gerente 
de Produtos Gabriel Abrahamian.

Polias viscosas e bomba de combustível 
para diesel fizeram parte dos 
lançamentos da Vetor Automotivo, 
além do mix já conhecido de lâmpadas, 
palhetas, buzinas, rolamentos, 
transmissão e juntas homocinéticas. A 
linha de bombas abrange linha leve e 
pesada, destaque para a do caminhão 
Volkswagen e a da picape Chevrolet 
S10. “Estamos iniciando o trabalho na 
linha de diesel, que tinha uma grande 
solicitação”, disse o gerente comercial 
Ivair José Dalsenter. 
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estrutura da Revista O Me-

cânico na Autopar 2018 foi 
totalmente voltada para a 
difusão da informação e co-

nhecimento para todos – seja dentro ou 
fora do evento. A rádio Transamérica 
Light (Fm 95,1) de Curitiba/PR montou 
seu estúdio dentro do estande da Revista 
para transmitir de quarta a sexta-feira, 
das 17h às 18h, e no sábado das 11h ao 
meio-dia, boletins com entrevistas ao 
vivo do programa AutoAgora, comanda-
do pelo editor-chefe das Revistas O Me-

cânico e CARRO, Edison Ragassi. 
Para quem não pode estar presente à 

feira, as palestras do Projeto Atualizar O 

Mecânico foram transmitidas ao vivo por 
nossos canais do Facebook (facebook.com/

omecanico), YouTube (youtube.com/omeca-

niconline) e pelo próprio Portal O Mecâni-
co (omecanico.com.br).

O estande teve amplo espaço para re-
ceber os mecânicos que participaram pre-
sencialmente do  Atualizar. Ao todo, foram 
sete painéis por dia ministrados por espe-
cialistas das marcas BorgWarner (palestra 
“Funcionamento do turbo e aspectos Re-

A

man”); Delco Remy (“Alternador e mo-
tor de partida: aplicações gerais”); Delphi 
(“Injeção eletrônica”); Hengst; Nakata 
(“Amortecedores”); Tecfil (Filtros e sis-
temas de filtragem); e Wahler (“Válvula 
termostática e sistema de arrefecimento”). 
As palestras tiveram entrada gratuita e, ao 
final de cada uma delas, os mecânicos rece-
beram um certificado de participação. 

Fabricante catarinense de peças de 
suspensão e direção, a Viemar mostrou 
em seu estande articulações axiais, 
pivôs e terminais de direção para 
diversas aplicações. Entre as novidades, 
as principais são terminais, pivôs e 
articulações axiais para linhas Chevrolet 
Onix, Spin, Cobalt e Prisma. A 
coordenadora Comercial e de Marketing 
Daniela Goulart explicou sobre a 
campanha de divulgação da garantia de 
70 mil km, que segundo ela, é a única no 
mercado.

Na Wega, o filtro de ar do Uno 
tricilíndrico foi o principal lançamento. 
Do portfólio já conhecido, o foco foi nos 
filtros de cabine, principalmente com 
carvão ativado. “A vantagem da tecnologia 
é eliminar os odores vindos do exterior 
do veículo. Ele também reduz a umidade 
e consequentemente a quantidade de 
bactérias do interior”, afirma a supervisora 
de marketing Thuanney Castro. “A região 
do Estado do Paraná é muito forte na 
linha de pesados”, aponta o supervisor da 
assistência técnica Diogo Rocha.

A VP-Virtual Plásticos, especializada 
em peças plásticas para as linhas leve e 
pesada, lançou novos itens na Autopar 
2018. Destaque para os sensores de 
nível de combustível e módulos para 
SUVs premium, picapes e caminhões. 
“Nós estamos atentos às necessidades 
de mercado. Aqui no Sul (do País), por 
exemplo, o que mais vendemos são 
os sensores de nível e os cabos de aço 
da linha 3.000”, comentou o diretor-
presidente da VP, Augusto Teixeira de 
Carvalho.

A ZEN marcou presença lançando 
30 kits de distribuição de motores. 
“Eles cobrem cerca de 80% da frota, e 
incluem correia no padrão original do 
veículo (fabricada no Brasil) e tensor. 
Em alguns casos, acompanha a polia 
desviadora”, explica Acácio Pereira 
Freitas, supervisor de marketing da Zen. 
Segundo César Tiago Nisch, Gerente de 
vendas da Zen, esta estreia se deu devido 
a uma necessidade de mercado e para 
recomendar sempre a troca conjunta dos 
itens em um reparo.
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A palestra de Newton 
César Juliato, su-

pervisor de desenvol-
vimento e assistência 
técnica da BorgWarner, 
abordou o fucionamen-
to do turbo e as novas 
tecnologias implemen-
tadas pelo fabricante. 
“Apresentamos um conteúdo bastante abrangente 
e genérico. Afinal, não focamos só na linha leve 
ou pesada”, explicou. As principais dúvidas dos 
presentes foram sobre os processos como, por 
exemplo, o uso do silicone na montagem ou quais 
os cuidados básicos para aumentar a vida útil do 
componente. “O turbo é um tema que precisa ser 
esclarecido, pois algumas pessoas ainda o associam 
a performance. Atualmente, ele está extremamente 
ligado a baixas emissões e economia de combustivel 
- antigamente, não havia esta preocupação. E isso 
foi enfatizado na palestra”, falou. Ao final, Newton 
César Juliato ficou muito satisfeito com a partici-
pação massiva do público. “Vieram muitas pergun-
tas dos presentes e inclusive de quem acompanhava 
pela internet. Todas elas, explicadas ao decorrer da 
palestra”, finalizou.

A Delco Remy, empresa do grupo BorgWarner que 
produz alternadores e motores de partida, esteve 

na Autopar e participou do Atualizar com a palestra - 
Alternador e motor de partida: aplicações gerais - mi-
nistrada pelos analistas de aftermarket e de vendas Re-
ginaldo Santos e Carlos Heron, respectivamente. Nesta, 
os profissionais apresentaram o grupo BorgWarner aos 
mecânicos, comentaram sobre o portfólio de produ-
tos e os tipos de tecnologias empregadas em veículos 
a combustão, híbridos e elétricos. “Entramos também 
na parte técnica dos componentes e comentamos ainda 
sobre nossa linha de motores de partida remanufatu-
rados, sua garantia e orientamos como identificar as 
aplicações corretas de cada produto através do nosso 
catálogo”, comenta Reginaldo. Carlos explicou também 
que as dúvidas dos mecânicos durante as palestras mos-
tram o alto nível do profissional. “Eles estão bastante 

interessados nos produtos 
e nas novas tecnologias. É 
um público bem qualifica-
do e, nessa nossa segunda 
participação no Atualizar, 
vemos o quanto estabele-
cer uma relação mais pró-
ximas com os mecânicos é 
importante”.

Eu sabia que haveria 
palestras no evento. 
Estava de passagem em 
frente ao estande da 
BorgWarner quando 
descobri que iniciaria 
uma palestra sobre 
turbos. Considero este 
tema interessante e 
por sorte tinha uma 
vaga disponível para 
assistir. Fui um dos 
últimos cadastrados. 
Achei interessante a 
opção de comprar um 
produto BorgWarner 
remanufaturado pela 
fábrica. Dessa forma, 
agrega um produto 
de qualidade mais a 
garantia. É o melhor 
dos dois mundos. Ao 
final, acrescentou muito 
conhecimento.

Vim para a Autopar 
buscar informações 
encontrei no estande da 
Revista O Mecânico o 
Projeto Atualizar com 
uma variedade grande 
de palestras. Todas elas 
muito interessantes. 
Esclareci muitas dúvidas 
sobre o alternador e 
motor de partida.
Saio bem feliz e 
esperando a próxima 
oportunidade de 
participar novamente

Palavra do 
Mecânico:Palavra do 

Mecânico:
BorgWarner Delco Remy

Ricardo Maroscia, 
46 anos, mecânico há 
26 anos. Proprietário 
da Ricar Serviços 
Automotivos, em São 
Paulo/SP.

Vanderlei Schroder, 
mecânico há três 
anos. Atua na oficina 
Pick Up Center de São 
Bento do Sul/SC
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Sempre acompanho a 
Revista O Mecânico e, 
ao vir ao estande fiquei 
sabendo da palestra da 
Delphi e decidi participar. 
O palestrante tem muito 
conhecimento do assunto e 
nos passou várias novida-
des sobre novas tecnologias 
que estão chegando às 
nossas oficinas. Comen-
tou também sobre meio 
ambiente e como os novos 
sistemas de injeção não só 
são voltados à economia 
de combustível, mas sim 
à diminuição da emissão 
de poluentes. Aprendi 
bastante com relação a 
sistemas de partida a frio 
via aquecimento do com-
bustível e um pouco sobre 
injeção direta, que para 
gente ainda é novidade nas 
oficinas e vi sobre a im-
portância de fazer alguns 
cursos na área.

Vim para a feira para 
buscar conhecimento 
e gostei bastante da 
palestra. Ela ensinou 
bastante coisa, tiveram 
muitas dicas sobre 
filtros, enfim, foi muito 
boa a palestra. Tenho 
10 anos de profissão e os 
macetes de encaixar os 
filtros para que eles não 
sejam danificados, como 
montar os módulos vão 
me ajudar. Vou levar 
isso (conhecimento) para 
a vida.

Palavra do 
Mecânico:Palavra do 

Mecânico:

Lucio Sangaletti, 
46 anos, mecânico e 
proprietário da Mecânica 
Sangaletti na cidade de 
Siderópolis/SC

Delphi Hengst

As palestras da Hengst foram ministradas pelo con-
sultor técnico Matheus Maia Michelon. O tema 

foi Sistemas de Filtragem, no qual o técnico apresen-
tou a empresa aos mecânicos, reforçou a presença da 
companhia no mercado original (OEM) e de reposi-
ção. Sobre o conteúdo técnico, Matheus comentou 
sobre as novas tecnologias de filtros, a linha blue.care. 
“A linha blue.care de filtros de cabine, além de toda a 
filtragem de poeira e detritos, ela também auxilia na 
neutralização de bactérias e partículas ainda meno-
res”, comentou Matheus. Ele ainda acrescentou que os 
mecânicos perguntaram bastante com relação a como 
aplicar corretamente cada produto, quais os cuidados 
que devem ter, principalmente com relação ao torque 
de aperto dos filtros. “É uma pergunta que eles sem-
pre fazem, aí explicamos que, na tampa dos produtos 
Hengst, há a informação do torque de aperto dos nos-

sos filtros (óleo e com-
bustível) e ressaltamos a 
importância deles serem 
obedecidos para que não 
ocorram vazamentos 
devido a trincas na peça 
(quando há excesso de 
torque) ou por má veda-
ção (por falta de torque)”.

A Delphi participou 
do Projeto Atuali-

zar com palestras sobre 
injeção eletrônica em 
todos os dias de Au-
topar. O coordenador 
de suporte ao cliente, 
Pedro José Valêncio 
Júnior comentou so-
bre a importância deste 
contato direto com o mecânico e sobre o nível de 
qualificação do profissional. “Na verdade, participar 
do projeto Atualizar foi muito importante, pois é 
um caminho em que você consegue passar para o 
mecânico como aplicar o produto da Delphi corre-
tamente, bem como ratificar a qualidade dos nossos 
produtos ao mecânico”, disse Pedro. Ainda acres-
centou sobre o nível de qualificação do mecânico 
da região e sobre a oportunidade de ter a palestra 
transmitida ao vivo via redes sociais da Revista O 

Mecânico. “A grande maioria das perguntas foram 
extremamente técnicas e pertinentes, o que mostra 
que os profissionais aqui do Sul são muito bem qua-
lificados. A transmissão ao vivo também foi uma 
ótima oportunidade para chegarmos a lugares onde 
fisicamente não podíamos”.

Marcio Alexandre da 
Silva, 40 anos, 10 anos 
como mecânico. Atua 
na oficina Center Jet em 
Maringá/PR
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A Tecfil apresentou o seu posicionamento de mer-
cado, novos clientes e parcerias. Tudo isso, sem 

esquecer de mostrar os lançamentos e de levar aos pre-
sentes informações sobre a manutenção preventiva dos 
filtros. “Abordei a importânca dos quatro filtros princi-
pais (óleo, combustível, ar e de cabine) e os danos cau-
sados ao motor devido a não realização da manuten-
ção”, explicou Léo Estevam de Souza, técnico da Tecfil. 
Entre as perguntas, as principais foram sobre a aplica-
ção dos filtros e os motivos de realizar a manutenção. 
Outras dúvidas surgiram sobre filtros de mesmos ta-
manho e roscas, assim como onde consultar o catálogo 
da Tecfil, ferramentas e treinamentos. “Aproveitamos 
a ocasião para atualizar os profissionais dos nossos 
meios de informação (canal do Youtube, catálogo onli-
ne/impresso/de parede e aplicativo para smartphone). 
“A feira bombou e o público foi muito bom - regis-

tramos em algumas pales-
tras mais de 30 pessoas. A 
ideia é levar informações 
às vezes restritas dentro 
da fábrica. Queremos 
deixar o cliente cada vez 
mais atualizado das nos-
sas mudanças, inovações 
e lançamentos”.

A Nakata, fabricante 
de autopeças, levou 

ao Atualizar a sua pales-
tra sobre Amortecedo-
res. O responsável por 
disseminar a informação 
foi o Consultor Técnico 
da empresa, José Rober-
to da Costa Tavares. O 
palestrante aproveitou o 
Atualizar para fazer uma apresentação institucional da 
empresa, falando sobre seus diferenciais técnicos, pro-
cesso de fabricação do produto e ainda deu dicas sobre 
argumentação de vendas de amortecedores. “É bastante 
importante e é uma necessidade vital para os mecâni-
cos saberem explicar ao seu cliente a necessidade de 
trocar os amortecedores.”, explicou José. O palestrante 
acrescentou que algumas dúvidas técnicas dos mecâ-
nicos eram bastante específicas. “Eles têm interesse, 
inclusive, em saber sobre a construção dos amortece-
dores. São curiosidades técnicas que os ajudam a enten-
der o funcionamento da peça e, com isso, entenderem 
quando algo de errado está acontecendo. Estou saindo 
daqui impressionado. A sala esteve sempre muito cheia 
e eu senti o empenho dos participantes. Foi uma expe-
riência única”.

Fui abordado no estande 
da Nakata, onde me 
falaram da palestra e 
eu achei interessante 
participar. Nós aplicamos 
os amortecedores da 
Nakata em nossa oficina 
e é uma marca muito 
comercializada em nossa 
cidade. A palestra foi 
importante, pois trouxe 
bastante base técnica 
para a gente saber como 
aplicar o produto e 
sobre o argumento de 
venda para o cliente, 
explicando a importância 
de sua troca nos 
aspectos de segurança e 
dirigibilidade

Venho para buscar mais 
conhecimento e melhorar 
o meu serviço. Trabalho 
sozinho na minha oficina 
e neste ano participei 
de todas as palestras. 
Não coloco defeito em 
nenhuma e acho errado 
alguém criticar alguma. 
Inclusive participei 
de uma palestra por 
duas vezes devido a 
me enganar na hora 
da inscrição (risos). 
É um colírio para os 
olhos e reforçou mais a 
informação transmitida. 
Agradeço a Revista O 
Mecânico

Palavra do 
Mecânico:Palavra do 

Mecânico:
Nakata Tecfil

Valmir Pedro Krug, 
mecânico há 28 anos e 
proprietário há 12 anos 
do Auto Center Krug Car 
na cidade de Realeza

Sineo Schütz, 72 
anos, Campo Grande, 
Mato Grosso do Sul
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Válvula termostática 
ainda é um assunto 

polêmico entre mecânicos. 
Por isso, a Wahler – fa-
bricante do componente e 
marca da divisão Emission 
Systems da BorgWarner – 
levou ao Atualizar sua pa-
lestra sobre as causas que 
levam ao superaquecimento do motor. Consultor técnico 
de vendas, Heribaldo Souza explica que a válvula termos-
tática é o carro-chefe da linha Wahler, mas a fabricante 
enfrenta alto índice de devolução de produtos em garan-
tia que, após análise técnica, demonstram não ter defeito 
algum. “Nem sempre o problema do arrefecimento é a 
válvula termostática. Observamos muitas trocas indevidas 
em campo. Por isso, desenvolvemos essa palestra para ten-
tar minimizar o retorno dessas peças à fábrica”, declarou 
Heribaldo. As principais dúvidas dos mecânicos giraram 
em torno do motor Ford Zetec RoCam, cuja válvula ter-
mostática tem acionamento tanto mecânico quanto elétri-
co. “Além da peça, o mecânico também tem um custo de 
mão de obra. Enquanto faz trocas de peça sem necessidade, 
ele está perdendo dinheiro. Se ele souber como descobrir 
o problema de primeira, ele não tem esse custo e o cliente 
final dele não fica insatisfeito”, contou o especialista.  

Vim à Autopar com 
o intuito de aprender 
coisas novas, buscar 
conhecimentos sobre 
mecânica, conhecer 
aquilo que a gente 
ainda não conhece. A 
palestra mostrou um 
conteúdo bastante 
interessantes sobre 
motores e eu procurei 
entender o que era, 
então. O Atualizar 
leva bastante 
conhecimento, esta de 
parabéns.

Palavra do 
Mecânico:

Wahler

Felipe Albuquerque, 
29 anos. Trabalha no 
Império das Peças em 
Chopinzinho/PR

E V E N T O
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P E S Q U I S A

por Edison Ragassi

O
mecânico de automóveis faz 
compras e influência o cliente 
na escolha das marcas que serão 
utilizadas no reparo do veículo.    

Para demonstrar a importância deste 
profissional na cadeia de reposição, pelo 
segundo ano consecutivo, a Revista O 

Mecânico realiza com o instituto IBOPE 
CONECTA a Pesquisa de Conhecimento 
de Marca e Hábitos de Consumo. 

O estudo acorreu no período de 2 a 16 
de abril de 2018, e foi realizado de manei-
ra quantitativa. As entrevistas foram online 
feitas com a listagem de assinantes e mailing 
da Revista O Mecânico, portal omecanico.

com.br e facebook.com/omecanico. 
Independentemente de ser proprie-

tário de oficina ou mecânico contratado, 
responderam as questões 1.150 entrevis-
tados de todas as regiões do Brasil. 

Pesquisa de Conhecimento 
de Marca e Hábitos de 
Consumo 2018 – Parte 2

Segundo o IBOPE CONECTA, a 
margem de erro é de 3 pontos percen-
tuais, o que confere a pesquisa nível de 
confiança de 95%.

Semelhante ao ocorrido no ano ante-
rior, os resultados confirmam que o mecâ-
nico de automóveis valoriza a proximidade 
da empresa e marca, que proporciona auxí-
lio através de cursos, palestras, treinamen-
tos, que ajuda no dia a dia de trabalho.

Com exclusividade para o leitor da 
Revista O Mecânico, publicamos nesta 
edição a segunda parte da pesquisa. Mos-
tramos quais as marcas que o mecânico 
de automóveis mais gosta em produtos. 

O estudo contempla também as mais 
lembradas e compradas em: baterias/ 
bomba d’água/ bomba de combustível/ 
bomba de óleo /disco de freio/ embre-
agem/metal borracha/retentores/rola-
mentos/tensionadores e polias/válvula 
termostática/sistema de freios.

Na edição de julho publicaremos a 
terceira e última parte do estudo realiza-
do pelo IBOPE CONECTA a pedido da 
Revista O Mecânico. 

Fonte: IBOPE Conecta / Revista O Mecânico. 2018 - Base: Amostra (1185)

Fonte: IBOPE Conecta / Revista O Mecânico. 2018 - Base: Amostra (1148)

Bosch 79% 71%

TRW 76% 70%

Bendix 65% 59%

TRW 29% 26%

Bosch 22% 19%

Bendix 10% 12%

MARCAS DE SISTEMAS DE FREIOS

CONHECE
2018 2017

COMPRA COM MAIS FREQUÊNCIA
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P E S Q U I S A

Fonte: IBOPE Conecta / Revista O Mecânico. 2018 - Base: Amostra (1185)

Fonte: IBOPE Conecta / Revista O Mecânico. 2018 - Base: Amostra (1185)

Fonte: IBOPE Conecta / Revista O Mecânico. 2018 - Base: Amostra (1185)

Fonte: IBOPE Conecta / Revista O Mecânico. 2018 - Base: Amostra (1185)

Fonte: IBOPE Conecta / Revista O Mecânico. 2018 - Base: Amostra (1185)

Fonte: IBOPE Conecta / Revista O Mecânico. 2018 - Base: Amostra (1185)

Fonte: IBOPE Conecta / Revista O Mecânico. 2018 - Base: Amostra (1183)

Fonte: IBOPE Conecta / Revista O Mecânico. 2018 - Base: Amostra (1158)

Fonte: IBOPE Conecta / Revista O Mecânico. 2018 - Base: Amostra (1168)

Fonte: IBOPE Conecta / Revista O Mecânico. 2018 - Base: Amostra (1129)

Fonte: IBOPE Conecta / Revista O Mecânico. 2018 - Base: Amostra (1170)

Fonte: IBOPE Conecta / Revista O Mecânico. 2018 - Base: Amostra (1157)

Moura 95% 95%

Heliar 91% 92%

ACDelco 79% 80%

LUK 87% 87%

Sachs 83% 82%

Valeo 73% 67%

TRW Varga 75% 77%

Fremax 68% 63%

Hipper Freios 62% 56%

Schadek 59% 54%

Brosol 47% 44%

Nakata 39% 38%

Bosch 87% 87%

Magneti Marelli 71% 71%

Delphi 64% 60%

Urba 72% 69%

Nakata 55% 51%

SKF 51% 50%

Moura 38% 40%

Heliar 24% 27%

Bosch 8% 8%

LUK 51% 55%

Sachs 31% 30%

Valeo 8% 5%

Fremax 26% 27%

TRW Varga 24% 28%

Hipper Freios 19% 18%

Schadek 45% 41%

Originais de montadora 16% 19%

Nakata 9% 9%

Bosch 52% 54%

Magneti Marelli 15% 14%

Brosol 7% 6%

Urba 43% 44%

Nakata 11% 10%

Originais de montadora 8% 9%

MARCAS DE BATERIA

MARCAS DE EMBREAGEM

MARCAS DE DISCO DE FREIO

MARCAS DE BOMBA DE ÓLEO

MARCAS DE BOMBA DE COMBUSTÍVEL

MARCAS DE BOMBA D’ÁGUA

CONHECE

CONHECE

CONHECE

CONHECE

CONHECE

CONHECE

2018

2018

2018

2018

2018

2018

2017 2017

2017

2017

2017

2017

COMPRA COM MAIS FREQUÊNCIA

COMPRA COM MAIS FREQUÊNCIA

COMPRA COM MAIS FREQUÊNCIA

COMPRA COM MAIS FREQUÊNCIA

COMPRA COM MAIS FREQUÊNCIA

COMPRA COM MAIS FREQUÊNCIA
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Fonte: IBOPE Conecta / Revista O Mecânico. 2018 - Base: Amostra (1185)

Fonte: IBOPE Conecta / Revista O Mecânico. 2018 - Base: Amostra (1185)
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Fonte: IBOPE Conecta / Revista O Mecânico. 2018 - Base: Amostra (1185)

Fonte: IBOPE Conecta / Revista O Mecânico. 2018 - Base: Amostra (1185)

Fonte: IBOPE Conecta / Revista O Mecânico. 2018 - Base: Amostra (1128)

Fonte: IBOPE Conecta / Revista O Mecânico. 2018 - Base: Amostra (1135)

Fonte: IBOPE Conecta / Revista O Mecânico. 2018 - Base: Amostra (1130)

Fonte: IBOPE Conecta / Revista O Mecânico. 2018 - Base: Amostra (11238)

Fonte: IBOPE Conecta / Revista O Mecânico. 2018 - Base: Amostra (1128)

Axios 71% 56%

Cofap 64% 56%

Sabó 56% 57%

Sabó 86% 86%

Taranto 49% 50%

SKF 42% 42%

SKF 72% 72%

Dayco 62% 59%

INA/FAG 57% 57%

MTE-Thomson 68%

Magneti Marelli 56%

Valeo 52%

SKF 88% 87%

NSK 69% 66%

FAG 69% 65%

Axios 49% 39%

Sabó 12% 16%

Cofap 10% 9%

Sabó 76% 72%

SKF 5% 9%

Taranto 3% 7%

SKF 25% 26%

INA/FAG 17% 17%

Dayco 11% 13%

MTE-Thomson 37%

Wahler 16%

Magneti Marelli 11%

SKF 55% 52%

INA 13% 14%

FAG 9% 10%

MARCAS DE METAL BORRACHA

MARCAS DE RETENTORES

MARCAS DE TENSIONADORES E POLIAS

MARCAS DE VÁLVULAS TERMOSTÁTICAS

MARCAS DE ROLAMENTOS

CONHECE

CONHECE

CONHECE

CONHECE

CONHECE

2018

2018

2018

2018

2017

2017

2017

2017

COMPRA COM MAIS FREQUÊNCIA

COMPRA COM MAIS FREQUÊNCIA

COMPRA COM MAIS FREQUÊNCIA

COMPRA COM MAIS FREQUÊNCIA

COMPRA COM MAIS FREQUÊNCIA

P E S Q U I S A

Edição 291 - Julho de 2018

NA PRÓXIMA EDIÇÃO...

Marcas de cabo de vela, componentes internos de motor, fluídos para freio,  
lâmpadas automotivas, óleo lubrificante, pastilhas de freio, pneus, radiadores,  

sondas lambdas,velas de ignição, ferramentas e scanner automotivo. 
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Olá, amigo Mecânico!
Esse é o nosso canal para tirar  

dúvidas, enviar sugestões e críticas.
Envie sua mensagem para:

faleconosco@omecanico.com.br

SERÁ O COMBUSTÍVEL?
Tenho um Captiva 2012, e acendeu a luz da 
injeção eletrônica. Já encaminhei à GM da 
minha cidade, mas não conseguem resolver, 
relataram má qualidade na gasolina, 
todavia, só abasteço em ótimos postos. 

Allan Quartiero
Guarapuava/PR

Um diagnóstico a distância é difícil, por 
isso, recomendamos que você leve o veículo 
ao seu mecânico de confiança para uma 
inspeção geral do sistema. O problema 
pode estar relacionado tanto ao combustível 
quanto ao sistema de injeção eletrônica. 
Na dúvida, solicite ao posto de gasolina 
onde abastece o teste de qualidade do 
combustível.

MAU CONTATO
Esses dias ajudei um senhor a arrumar 
um caminhão pequeno. Não funcionava 
pisca-alerta, buzina, passei limpa-contato, 
verifiquei a caixa de fusível, tudo ok! Essa 
semana, parou. O que será que é?

Maicon Alex Godoi
São Leopoldo/RS

Difícil diagnosticar à distância, mas tudo 
aponta para uma possível oxidação dos 
conectores. Não se esqueça de realizar uma 
verificação completa, pois o problema pode 
estar em outros elementos do conjunto.

DISTRIBUIÇÃO EM CHOQUE
Bobina da Blazer V6 está jogando faísca 
no cabo e na carcaça. Foi trocado 
bobina, cabos, velas, o que pode ser?  
Aparentemente, parece que está indo 
corrente em excesso. O que me diz?

Salvador
Perobal/PR

Para ocorrer descarga do secundário 
diretamente à massa, devem estar ocorrendo 
as seguintes hipóteses:
a) Bobina trincada ou sem isolação suficiente; 
b) Cabos de velas sem isolação suficiente;
c) Velas com eletrôdos excessivamente abertos;
d) Motor queimando mistura muito pobre 
(típico de veículos movidos a GNV).

AR INTERMITENTE
Estou com um Tucson, o ar-condicionado 
fica desligando e ligando em curtos espaços 
de tempo. Já troquei pressostato e persiste 
o defeito, pode me ajudar?

Gilmar Dias Costa
Joinville/SC

O fato de um compressor entrar e sair em curto 
tempo não necessariamente implica em defeito. 
Se a temperatura ajustada é rapidamente 
atingida, o sistema corta o compressor. 
Aconselhamos verificar o sensoriamento da 
temperatura de cabine e se o fluido refrigerante 
está na quantidade adequada. É preciso 
verificar o sistema por completo.

A B Í L I O  R E S P O N D E
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PA I N E L  D E  N E G Ó C I O S

PAINEL DE 
NEGÓCIOS

As melhores marcas, produtos e oportunidades. Confira!

85 HENGST
86 RANALLE
87 TAKAO
88 HIPPER FREIOS

89 DLZ SUSPENSÃO 
90 WEGA
91 CILIA
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PA I N E L  D E  N E G Ó C I O S
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PA I N E L  D E  N E G Ó C I O S
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PA I N E L  D E  N E G Ó C I O S
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A B Í L I O
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O EMPRESÁRIO E O MINEIRIM!
Num certo dia, um empresário viajava 
pelo interior de Minas.
Ao ver um peão tocando umas vacas, 
parou para lhe fazer algumas perguntas:
– Acha que você poderia me passar 
umas informações?
– Craro, sô!
– As vacas dão muito leite?
– Qual que o senhor quer saber: as 
maiáda ou as marrom?
– Pode ser as malhadas.
– Dá uns 12 litro por dia!
– E as marrons?
– Tamém uns 12 litro por dia!
O empresário pensou um pouco e logo 
tornou a perguntar:
– Elas comem o quê?
– Qual? As maiáda ou as marrom?
– Sei lá, pode ser as marrons!
– As marrom come pasto e sal.
– Hum! E as malhadas?
– Tamém come pasto e sal!
O empresário, sem conseguir esconder 
a irritação:
– Escuta aqui, meu amigo! Por quê toda 
vez que eu te pergunto alguma coisa 
sobre as vacas você me diz se quero 
saber das malhadas ou das marrons, 
sendo que é tudo a mesma resposta?
E o matuto responde:
– É que as maiáda são minha!
– E as marrons?
– Tamém! 

ESTUDANTE ECONÔMICO
O menino chega em casa no final do 
ano e diz:
– Pai, tenho uma notícia pra você!
– O que é? – pergunta o pai.
– Você não me prometeu uma bicicleta 
se eu passasse de ano?
– Sim, meu filho.
– Então se deu bem. Economizou um 
dinheirão.

SANTA PINGA
Um bêbado entra na igreja e vê o padre
no altar falando para todos os fiéis que 
estavam em pé.
– O álcool é a desgraça do homem. 
Aqueles que querem ficar livres dele, 
sentem-se.
Todos os fieis sentaram. Então, o 
bêbado que estava encostado na porta 
grita para o padre:
– Só nós dois mesmo, né padre?

VELHINHOS
Dois velhinhos conversam num asilo:
– Macedo, eu tenho 89 anos e estou 
cheio de dores e problemas. Você deve 
ter mais ou menos a minha idade. 
Como é que você se sente?
– Como um recém-nascido.
– Como um recém-nascido?!
– É. Sem cabelo, sem dentes e acho 
que acabei de fazer xixi nas calças.

ELEVADOR
O brasileiro, no terceiro andar de 
um edifício, em Lisboa, chama o 
elevador e a porta se abre quase 
instantaneamente. Aí ele pergunta às 
pessoas que estão dentro:
– Está descendo?
Todos respondem: – Não.
E o brasileiro pergunta
– Está subindo?
Todos respondem: – Não.
E o brasileiro, já todo afobado:
– Está o quê?
Todos respondem: – Está parado.

RECADO
O condenado à morte esperava a hora 
da execução, quando chegou o padre:  
– Meu filho, vim trazer a palavra de 
Deus para você. 
– Perda de tempo, seu padre. Daqui a 
pouco vou falar com Ele, pessoalmente. 
Algum recado?

H U M O R




