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Quem é que ainda se lembra de ir a uma oficina e trazer um orçamento numa
folha de papel? Esta é apenas uma memória do passado. Hoje, podemos pedir
um orçamento e obtê-lo através de um clique. Sem sairmos sequer do nosso sofá
Por: Joana Calado
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Num mundo onde tudo está mais digitalizado do que nunca, até os veículos onde nos deslocamos dispõem

formação digital das oficinas não é o
futuro, é o agora. É uma necessidade
atual e imediata”.
Chegámos ao futuro e cada vez mais
procuramos o “facilitismo” que a tecnologia nos oferece. Principalmente,
enquanto profissionais, as oficinas não
são exceção. E é, aqui, que empresas
como a Alidata, a Guisoft, a Inforap,
a Infortrónica, a Solera/Audatex e

em que o cliente pede o orçamento
até que o veículo sai da oficina, é possível digitalizar o processo. Quantos
de nós recebemos mensagens da
nossa oficina habitual indicando a
data de revisão do veículo? Seguramente, muitos. E porquê? Pelos
diferentes tipos de software que
empresas especialistas oferecem.
Estruturas como a Alidata, a Gui-

Estes sistemas permitem ao profissional criar uma relação com o
cliente, visto que disponibilizam a
informação necessária para oferecer
ao cliente o serviço certo, na altura
correta. “O próprio software faz sugestões de operações, cria alertas e
permite que qualquer oficina consiga receber uma viatura, identificar
serviços a efetuar e apresentar um

“A transformação digital das oficinas não é o futuro, é o agora.
É uma necessidade atual e imediata”, afirma Cristina Cardoso

de cada vez mais tecnologia. Por isso,
também as oficinas são “obrigadas” a
digitalizar-se. Hoje, enquanto consumidores, queremos tudo à distância
de um clique. E a realidade é pródiga
em exemplos deste género.
Cada vez mais, as organizações caminham para se tornarem numa Oficina 4.0, até porque, nas palavras de
Cristina Cardoso, da Alidata, “a transMaio I 2019
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a s4yb encontraram a sua vocação,
facilitando o trabalho das oficinas e
permitindo dar aos clientes uma nova
experiência de manutenção e reparação do seu veículo.
DIGITALIZAR A EXPERIÊNCIA
As empresas de que falamos trazem
para as oficinas diversas soluções de
digitalização. A partir do momento

soft e a Inforap oferecem aos seus
clientes oficinais software de Receção
Ativa e Gestão de Oficinas, o que faz
com que o processo de receção do
veículo seja feito de forma mais ágil,
bastando colocar os dados do cliente
e podendo, de forma automática, aceder ao histórico do veículo, uma vez
que dispõem de sistemas que “unem”
todas as áreas da oficina.

orçamento, com serviços ou material
já identificados, em minutos”, explica
Arlindo Gonçalves, da Guisoft.
Aloísio Cruz, da Inforap, indica que
“se as oficinas estiverem organizadas
e dispuserem de sistemas de gestão
que lhes permitam ter um controlo
eficiente, o dia a dia será, com certeza, mais fácil, sendo o software de
gestão uma ferramenta que permite
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A aposta nesta área de funcionamento das oficinas tem sido grande
por parte das empresas que desenvolvem software. Até porque o próprio
cliente alvo das oficinas está a mudar.
Como afirma Luís Santos, “a nova geração ‘Y’, conhecidos por Millennials, são
os clientes alvo para as oficinas. Esta
geração está bem informada e é muito
importante as oficinas conquistarem
esta nova tipologia de clientes”.
Já Álvaro Oliveira, da Infortrónica,
sublinha que este conceito é mais
antigo do que alguns possam pensar, uma vez que remonta a 2010.
“Quando as marcas distribuidoras
de conhecimento evoluíram as suas
plataformas para a ‘nuvem’. Foi um
processo de evolução linear, sem
‘dor’, levado a cabo pela permanente
evolução tecnológica dos veículos e
equipamentos, bem como pela crescente necessidade de mais e melhor
informação e em tempo útil”.
Untitled-3.pdf
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As mudanças nas oficinas que aderem a este conceito são significativas,
fáceis de identificar e, claro, trazem
benefícios para os profissionais. Cristina Cardoso, da Alidata, específica:
“As tarefas são uniformizadas, o atendimento é automatizado, o stock está
sempre atualizado, o cliente é atendido de forma mais célere, o histórico
de interações está sempre disponível,
os prazos são mais respeitados, os
custos são mais controlados e otimizados. Por isso, a Oficina 4.0 entrega
inúmeros benefícios”.
Aloísio Cruz, da Inforap, vai mais
longe: “Este conceito pressupõe a
digitalização (total) de processos,
tendo em conta a conectividade que
o automóvel trará no futuro. Vai desde
diagnósticos online, passando pelos
processos de reparação, que poderão
ser à distância, até todo o processo
administrativo e de relação e comunicação com o cliente”.

“A base da Oficina 4.0 será a conectividade e a relação com o cliente.
Conectividade dentro da oficina
entre os sistemas, bem como entre
o veículo e os seus sistemas. E com

o cliente, por via da comunicação
e da interação, através da própria
viatura e das suas necessidades de
serviço”, conclui Arlindo Gonçalves,
da Guisoft. ✱
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