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De Olho no Mercado...

Sou Mais Wahler...

Dica WAHLER:

WAHLER news

Destaque...

Destaque...

OS 10 MANDAMENTOS DO BOM MOTORISTA

Segundo os seus proprietários, havia um cliente que sempre reclamava que seu 

carro não funcionava bem pela manhã e estava consumindo muito combustível.  

A primeira hipótese levantada era de que o veículo poderia estar com algum pro-

blema na injeção eletrônica ou bomba elétrica, já que a válvula termostática esta-

Mas, como o problema não era solucionado, em contato com outros “colegas de profissão” da região, os  

aplicadores Edinaldo e Josenaldo resolveram trocar a válvula daquele veículo, colocando um produto

Wahler.

Após analisarem a peça retirada, descobriram que a válvula termostática não era Wahler, e 

não estava vedando o fluxo de água quando a mesma se encontrava fechada, portanto, o carro

não trabalhava corretamente.

Vale lembrar que as peças originais seguem todas as especificações determinadas pela montadora do 

veículo, o que evita problemas como no caso acima.

Para a surpresa de todos, após a substituição da válvula termostática, o veículo passou a funcionar per-

feitamente.

Existem dois programas de controle de emissões em evidência no Brasil, o Proconve (P7) que en-

trou em vigor em janeiro deste ano e, a Inspeção Veicular Ambiental, que já é uma realidade desde 

2008 na cidade de São Paulo e está sendo planejada também por outras cidades.

No caso do Proconve P7, seu objetivo é reduzir as emissões de poluentes de veículos novos, mais 

especificamente os de linha pesada como caminhões e ônibus. Portanto, todos os veículos pesados

produzidos a partir de 1º de Janeiro de 2012, deverão atender às especificações desta nova norma e,

para isto, poderão empregar um dos dois tipos de tecnologia disponíveis hoje no mercado: o siste-

ma EGR ou o SCR, como já destacado nas edições anteriores. 

Outra medida de controle de emissões de gases é a Inspeção Veicular Ambiental, que já é uma reali-

dade em algumas cidades, como São Paulo e Rio de Janeiro e, ainda este ano também será imple-

mentada no Rio Grande do Sul.

A população de um modo geral só tem a ganhar com a implementação desses programas pois, além 

de melhorar significativamente a qualidade do ar, eles trazem oportunidades de 

negócios ao setor de reparação e ao mercado de autopeças, já que a necessi-

dade de manutenção vem gerando um aumento de 40% nos serviços nas

oficinas, ou seja, há melhorias em muitos aspectos, cabe a todos se adequa-

rem e se beneficiarem.

WAHLER 2012...

O Espetáculo está começando!

2 ANOS DE WAHLER news

A Wahler realiza este evento anualmente, com a presen-

ça de seus Representantes de Vendas Nacionais e sua

equipe do Aftermarket.

Totalmente inovador, o evento foi elaborado baseando-

se nos pilares trabalhados pelo Cirque du Soleil: assun-

ção de riscos, disciplina, esforço, foco nos resultados, 

organização e superação de limites.

Na sua 13ª Edição, o Boletim Informativo da Wahler, o

WAHLER news, completa neste mês 2 anos. 

Já foram muitas as notícias sobre o mercado, novidades 

do setor, eventos e dicas para beneficiar o dia-a-dia do 

leitor.

Agradecemos a você por esses 2 anos 

de parceria e temos a certeza que 

estaremos juntos por muito mais 

Com um cadastro de mais de 4.000 leitores, o WAHLER 

news vem crescendo a cada dia, com mais informações,

novas colunas, como a “Sou Mais WAHLER” e um pú-

blico cada vez mais assíduo. 

COMO ANDAM OS PROGRAMAS DE CONTROLE  DE EMISSÕES NO BRASIL?

De 12 a 14 de Janeiro/2012, a Wahler realizou a sua 12ª

Convenção de Vendas, em um hotel em São Pedro/SP. 

Em 12 anos de evento, pela primeira vez o encontro foi 

realizado fora da cidade sede da Empresa no Brasil. 

Equipe WAHLER

1º WAHLER news
Divulgado em 24/02/2010

  A PARTIR DAS 08H00 - NÃO PERCAM! - INGRESSOS LIMITADOS

CONVENÇÃO

WAHLER 20
12

DIAS 12, 13 e 14 de JANEIRO

12ª D
E

VENDAS

A Convenção foi iniciada com um surpreendente show 

de mágica e apresentou várias novidades como o lança-

mento da nova Palestra Wahler “Controle de Emissões 

de Gases Poluentes”, que será disponibilizada ao merca-

do a partir de Março.

Afinal, sabemos  que a informa-

ção é a base para todos os 

negócios!  

A Inspeção Veicular Ambiental abrange todos os veículos automotores, motocicletas e veículos si-

milares, buscando o controle da poluição provocada tanto pela emissão de gases e partículas po-

luentes, como por ruídos. 

O caso desta edição aconteceu na cidade de São Pedro/SP, na Oficina Auto Mecânica DI.
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História de hoje: 

Dificuldade para aquecer o motor do veículo e consumo excessivo de combustível

 Esteja sempre alerta ao conduzir seu veículo; 

 Não confie cegamente na sinalização de tercei-

ros ou semáforos, principalmente à noite;

Respeite as leis de trânsito não cometendo abu-

sos e consequentes infrações.

 Se ingerir bebida alcoólica, não dirija! Peça a 

outra pessoa para conduzir o seu veículo ou 

chame um táxi;

 Realize inspeções periódicas em seu veículo;

 Utilize cinto de segurança; 

 Antecipe-se a situações de risco (crianças brin-

cando, falta de visão nas curvas ou ao tentar 

ultrapassar ônibus e caminhões, etc.) e sinalize

todas as suas intenções;

 Circule com seu veículo na velocidade adequa-

da às condições de segurança e local em que 

está (via, condições climáticas, limite de veloci-

dade, etc.);

 Mantenha uma distância segura dos demais 

veículos e evite freadas bruscas;

 Não reaja à provocações no trânsito; 

va presente no veículo e a princípio não demonstrava nenhum defeito. 

tempo...
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