edição especial
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MADE
IN
GM

Nos últimos anos, o licenciamento de veículos disparou,
são oito anos consecutivos alcançando recordes
históricos de licenciamento. O parque automotivo
cresceu a um bom ritmo nos últimos anos. Em 2012
circulam 7% a mais de veículos que no ano anterior
(GIPA Brasil).

Com o mercado de autopeças não é diferente.
A disputa pelo mercado de peças de reposição no
Brasil nunca foi tão acirrada.
O setor de reposição automotiva vive momentos de
intensa discussão, no que diz respeito ao comércio de
peças para veículos automotores. A GM, preocupada
com o cliente, oferece para o mercado de reposição
as mesmas peças que são utilizadas na montagem
dos veículos na linha de produção.
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Lataria Made In GM
Características da

Material

Peça Genuína GM

A falta de zinco e o acabamento incorreto podem causar falhas
de pintura e consequentemente a corrosão da peça, acarretando
na perda da aparência original do veículo.
A qualidade da matéria-prima é fundamental na lataria de um veículo, pois é um dos principais itens
relacionados à segurança dos ocupantes.
Quando o veículo sofre uma colisão e é reparado com Peça Genuína GM, se ocorrer uma nova colisão,
teremos apenas 2% a mais de deformação do que a primeira colisão, pois a peça utilizada é a mesma
da linha de montagem de veículos GM, mantendo-se os pontos de fixação e encaixe do veículo.

Nesta etapa, são testados os limites de conformabilidade do material,
realizadas as validações de matéria-prima, tratamento superficial,
processos de fabricação com objetivo de projetar, fabricar e
vender as melhores peças para manter a segurança dos ocupantes
e a qualidade do veículo.

Se repararmos o veículo com peças que não respeitam as especificações da GM, numa colisão teremos
uma deformação consideravelmente maior do que um veículo reparado com peça de Lataria Genuína,
podendo comprometer a segurança dos ocupantes do veículo, além de causar um gasto muito maior
na nova reparação e ainda comprometer a originalidade do veículo.

Visão geral e

Segurança
Garantia
Custo-benefício
Procedência

dimensional
As peças fora do dimensional podem causar muitos problemas
de ajuste e retrabalho nas oficinas e funilarias, possibilitando
desalinhamento, falta de estética, problemas funcionais,
falhas visuais e utilização de meios alternativos para corrigir os
defeitos, na tentativa de alcançar os padrões definidos pela GM.

A função principal da lataria do veículo é envolver a estrutura,
manter o grau de rigidez na estrutura do veículo e criar um conceito
estético sobre o veículo. Proteger os seus ocupantes através da
absorção de energia por deformação é uma das principais funções
da lataria.
Assim, ao adquirir uma peça, o consumidor deverá considerar a sua
procedência, seus requisitos de segurança, prazo e condições de
garantia. Além de verificar a espessura da chapa, verifique se a
qualidade do material e acabamento estão realmente de acordo
com os requisitos da GM.
Se analisarmos o capô de um veículo, precisamos considerar :
• análise dos materiais (composição química, propriedades
mecânicas, análise da microestrutura, tratamento superficial);
• avaliação de vedação (cola metal no metal);
• análise do fechamento do painel interno e externo;
• análise dimensional;
• nivelamento e abertura;
• montagem no veículo.

Revestimento do Painel externo do cofre,
4,54 um de zinco e 19,13 µm de elpo.

Atenção

As Peças Genuínas GM são
validadas em engenharia virtual
através de softwares de simulação,
inclusive testes virtuais de “crash
test” que têm 98% de precisão.

A segurança, garantia, custo-benefício e procedência devem
ser considerados pelo cliente na reparação do veículo. Também
é muito importante atentar-se às especificações corretas das
peças. Apesar de muitos usuários acreditarem que as peças são
todas iguais e que basta apenas montá-las que irão funcionar,
na realidade não é bem assim.
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Na análise do material, destacamos a importância de
garantir o revestimento por zinco, no painel interno
e externo do capô, e certificar que as propriedades
mecânicas devem estar de acordo com o especificado
pela GM.

A GM utiliza a mais alta tecnologia para a produção de seus veículos.
Ao longo dos anos, a carroçaria dos veículos passou por grandes
mudanças. Desde o projeto, testes e os métodos de produção e
controle de qualidade, até a matéria-prima empregada, promovendo
maior durabilidade das peças de lataria e maior segurança aos
ocupantes do veículo.

Esclarecimento ao cliente

Lataria Made In GM

Uma lataria fora de especificação é mais frágil do que
uma Peça Genuína GM, podendo apresentar excesso
de ruído e comprometer a segurança do veículo.

vedação
Destacamos também a importância e a função
da vedação na união do painel interno com
o painel externo do capô.
Quando o fechamento do painel externo com o interno não é feito
com adesivo, pode ocorrer falta de vedação e estruturação da
peça, ocasionando corrosão e problemas estruturais. Uma peça
mal estruturada pode soltar-se com o tempo, devido à vibração,
podendo até desprender-se com o uso do veículo.
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Montagem no veículo
Uma peça com irregularidades de montagem
e com problemas de alinhamento, que
apresentem desvios significativos de
abertura e nivelamento, pode ocasionar
problemas de montagem e excesso de
ajuste nos pontos de fixação.

Uma montagem mal

A economia inicial que se tem na compra
da peça, pode transformar-se em um
gasto no momento de montá-la no veículo,
pois se perde mais tempo retrabalhando
e ajustando a peça na hora da instalação,
ocorrendo, assim, um aumento no
custo de mão de obra com retrabalhos
e dificilmente atinge-se o alinhamento
proporcionado pelas Peças Genuínas GM.

desvalorização, afetando

feita pode fazer com
que o veículo perca a
originalidade, provocando
a segurança, a qualidade,
e consequentemente trazer
grande insatisfação
ao cliente.

Fique de olho
As Peças de Lataria Genuína GM possuem gravação do logotipo GM estampado
de fácil identificação, conforme demonstrado a seguir.
Diante de todas as informações expostas, podemos observar a importância
em se utilizar Peças Genuínas GM.
Dentre as inúmeras vantagens descritas, podemos destacar: maior qualidade
e consequentemente durabilidade das peças, valorização e boa aparência do
veículo e, principalmente, a segurança dos ocupantes do veículo.

Esta é uma garantia
de que o cliente está
adquirindo uma
Peça de Lataria
Genuína GM.

Atenção
Você, cliente que necessitar reparar seu veículo, exija Peças Genuínas GM,
pois esta é a melhor garantia de satisfação do cliente na substituição de
uma peça de lataria.

