
DESTAQUE
4 Gestão informática na oficina

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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DESTAQUE
Gestão informática na oficina

Num mundo onde tudo está mais di-
gitalizado do que nunca, até os veí-
culos 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 tec-
nologia 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 pos-
sível digitalizar o processo. Quantos 
de nós recebemos mensagens da 
nossa oficina habitual indicando a 
data de revisão do veículo? Segu-
ramente, muitos. E porquê? Pelos 
diferentes tipos de software que 
empresas especialistas oferecem. 

Estruturas como a Alidata, a Gui-

Estes sistemas permitem ao pro-
fissional 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 su-
gestões de operações, cria alertas e 
permite que qualquer oficina con-
siga receber uma viatura, identificar 
serviços a efetuar e apresentar um 

de cada vez mais tecnologia. Por isso, 
também as oficinas são “obrigadas” a  
digitalizar-se. Hoje, enquanto consu-
midores, queremos tudo à distância 
de um clique. E a realidade é pródiga 
em exemplos deste género.

Cada vez mais, as organizações ca-
minham para se tornarem numa Ofi-
cina 4.0, até porque, nas palavras de 
Cristina Cardoso, da Alidata, “a trans-

a s4yb encontraram a sua vocação, 
facilitando o trabalho das oficinas e 
permitindo dar aos clientes uma nova 
experiência de manutenção e repara-
ção 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, ace-
der 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 cer-
teza, mais fácil, sendo o software de 
gestão uma ferramenta que permite 

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

04-09_destaque gestao informaticaREV.indd   6 18/04/2019   20:10



3

  4
VISITE-NOS

3 A 5
DE MAIO

  5 Os motores diesel vão acabar ou são cada vez mais uma aposta interessante?
CRISE NO DIESEL

Qual o futuro dos distribuidores de peças?
TENDÊNCIAS DA DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS EM PORTUGAL

Transformação digital: Evolução ou Revolução?
OS DESAFIOS DA EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA

Relacionamento das o�cinas com os clientes
COMO GERAR UMA EXPERIÊNCIA INESQUECÍVEL

Patrocinadores 2019

3ª EDIÇÃO

veja mais em plateautv.pt

pub_plateaut_tv_2019_programa_.pdf   1   18/04/19   11:01

TUDO SOB CONTROLO 
com Componentes Eletrónicos e Sensores febi

Encontre a gama completa de  
Sensores e Atuadores do Motor em:
partsfinder.bilsteingroup.com

SOLUTIONS 
MADE IN GERMANY

www.febi.com

• Gama com mais de 1.500 referências de Sensores e Atuadores do Motor
• Cobertura de mais de 65.000 aplicações para veículos Europeus e Asiáticos
• Qualidade equivalente OE 
• Constante desenvolvimento da gama

A sua marca para manter o motor sob controlo.
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A aposta nesta área de funciona-
mento das oficinas tem sido grande 
por parte das empresas que desenvol-
vem software. Até porque o próprio 
cliente alvo das oficinas está a mudar. 
Como afirma Luís Santos, “a nova gera-
ção ‘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 pen-
sar,  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 cres-
cente necessidade de mais e melhor 
informação e em tempo útil”.

As mudanças nas oficinas que ade-
rem a este conceito são significativas, 
fáceis de identificar e, claro, trazem 
benefícios para os profissionais. Cris-
tina Cardoso, da Alidata, específica: 
“As tarefas são uniformizadas, o aten-
dimento é automatizado, o stock está 
sempre atualizado, o cliente é aten-
dido de forma mais célere, o histórico 
de interações está sempre disponível, 
os prazos são mais respeitados, os 
custos são mais controlados e otimi-
zados. 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 comu-
nicação com o cliente”.

“A base da Oficina 4.0 será a conec-
tividade 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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