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Rentabilizar o 
serviço das oficinas
As aplicações para dispositivos móveis desenvolvidas pelas 
marcas pretendem ser uma solução prática para as oficinas 
encontrarem informação e agilizarem reparações
TEXTO NÁDIA CONCEIÇÃO     

APLICAÇÕES (APPS) DAS MARCAS

Com o volume de trabalho que 
uma oficina de qualidade tem, 
utilizar os benefícios e funciona-
lidades trazidos pela tecnologia é 
uma forma de facilitar os serviços 

de manutenção e reparação, tanto para o 
mecânico como para os clientes da oficina. 
Os smartphones tornaram-se uma extensão 
indispensável no dia a dia das oficinas. Nos 
últimos anos, as grandes marcas têm desen-
volvido aplicações para estes dispositivos, 

onde incluem, normalmente, informação 
sobre peças, instruções de instalação, con-
teúdos formativos, localização de distribui-
dores e muito mais opções, com vista a 
otimizar o trabalho dos mecânicos e a evitar 
erros de instalação, aumentando assim a 
rentabilidade das oficinas que utilizam 
estas ferramentas tecnológicas a seu favor. 
A REVISTA PÓS-VENDA foi conhecer 
as características das APPS oferecidas por 
algumas das principais marcas.  

A APP ContiDrive, disponível Android 
e IPhone. Possibilita e encontrar artigos 
ou verificar aplicações nos veículos: a 
aplicação ContiDrive auxilia os técni-
cos de instalação da área automóvel 
no trabalho diário. Com um só cli-
que, a aplicação faz a ligação direta às 
Technical News ou ao nosso site, onde 
também se encontram disponíveis os 
vídeos de serviço Watch and Work. 
A APP ContiDrive disponibiliza um 

prático leitor de códigos, com o qual 
é possível ler os códigos QR das em-
balagens, podendo assim consultar 
imediatamente informações detalha-
das, vídeos e instruções de montagem 
gratuitas no PIC. 

ContiDrive
Continental
www.continental-engineparts.com   
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A Dayco disponibiliza a solução Web 
Catalog, recentemente atualizada para a 
versão 7.0 e disponível para iOS e Android 
em 14 idiomas, para pesquisa rápida das 
peças de substituição corretas. A APP já 
conta com mais de 200 mil downloads 
desde que foi criada, há mais de seis anos. 
Foi incluído um widget que permite aos 
utilizadores navegar ou regressar à secção 
do catálogo a partir de qualquer parte do 
site. Foi melhorada também a experiência 
do utilizador, aumentando o número de 
métodos de pesquisa e alargando o número 
de grupos de produtos do catálogo. Com 

A TecDoc Catalogue App, APP da 
TecAlliance, está disponível para iOS 
e Android. Desde que foi lançada a 
nova aplicação no verão de 2020, a 
APP já obteve 34 mil downloads, e, 
em 2021, 22 mil. As aplicações Mobile 
& White-Label são complementares 
para os Pacotes de Serviço do Catálogo 
TecDoc & Soluções de White-Label - 
apresentam os mesmos dados de peças. 
Os Manuais de reparação e manu-

A ZF Part Finder é a app disponibilizada 
pela ZF Aftermarket e que permite aos 
clientes pesquisar a gama completa de 
peças de substituição das marcas da ZF 
Aftermarket: ZF, SACHS, LEMFÖRDER 
e TRW. Permite pesquisar peças pela re-
ferência do artigo ou pelo código de bar-
ras, pela referência original, por marca / 

Dayco
www.daycoaftermarket.com

TecAlliance
www.tecalliance.net
www.tips4y.pt

ZF Aftermarket
www.aftermarket.zf.com    

imagens de alta qualidade, o design intui-
tivo pretende que o utilizador possa aceder 
facilmente, através de um PC, tablet ou 
smartphone. A APP conta também agora 
com o histórico de pesquisa anterior e a 
opção de poder visitar outras áreas do site 
e retomar depois a pesquisa. A app contém 
informações técnicas e detalhes sobre as 
peças de substituição Dayco para ligeiros, 
camiões, autocarros, com possibilidade de 
pesquisa por: veículos (fabricante, modelo, 
ano), aplicações, n.º de peça e código de 
barras. Além disso, também fornece links 
diretos para as redes sociais da Dayco. 

tenção da TecRMI e o Labour Times 
estão também incluídos. Além disso, 
existem características específicas do 
telefone, tais como um leitor de código 
de barras, Fake Check scanner, leitor 

modelo do veículo e por matrícula do 
veículo. Na pesquisa por marca / modelo 
de veículo, o utilizador deverá selecionar 
a categoria de produtos que pretende, 
por exemplo: transmissão, travagem, 
suspensão, e depois selecionar o artigo 
pretendido nos resultados apresentados. 
Está disponível para Android e IPhone, 
e todo o conteúdo da aplicação está cla-
ramente estruturado para permitir uma 
pesquisa rápida e intuitiva. Existem di-
versas formas de pesquisar as peças de 
substituição. A interface de utilizador da 

A versão 7.0 permite facilitar o acesso à 
informação do produto e aos dados mais 
relevantes do veículo, tais como imagens, 
roteiros e layouts, instruções técnicas, ví-
deos, e permite aos utilizadores guardar as 
suas próprias pesquisas e filtrar os produtos 
por categorias.

de VIN e um sistema de notificação. 
As outras características que incluímos 
e também oferecemos our white-label 
customers are the Dealer Section and 
the Media Module. 

aplicação tem três componentes principais: 
menu principal, pesquisa por veículo e a 
barra de acesso rápido com separadores 
de localização, pesquisa de artigos, veri-
ficação de autenticidade e definições. A 
aplicação apresenta informação muito 
completa sobre os produtos: dimensões 
das peças, imagens, veículos onde a peça 
pode ser aplicada, referências de origem. 
Juntamente com as imagens também é 
disponibilizada informação técnica, no-
meadamente as informações de serviço 
disponíveis para o artigo pesquisado.

Dayco Catalog

ZF Part Finder 

TecDoc Catalogue App
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A KYB Suspension Solutions App funcio-
na em Android e IPhone, e até agora já 
tem 14 mil downloads na Europa e 435 
em Portugal. Esta APP pretende ajudar os 
técnicos na montagem dos componentes 
da suspensão e para ajudar a informar os 
clientes sobre os perigos da condução com 
suspensão desgastada. As características 
foram desenvolvidas para ajudar em todas 
as fases do trabalho: antes: os utilizadores 
introduzem um número de registo, marca 
do veículo ou número de VIN, tendo 
acesso a vídeos, guias de montagem e 
números de peça. Haverá também uma 

A Garrett Connect Mobile APP, da Garrett, 
é uma ferramenta gratuita que proporciona 
aos mecânicos um acesso fácil às ferramentas 
Garrett, notícias, formação e eventos. Desde 
o seu lançamento, esta APP tem visto um 
crescimento mensal, tanto nos downloads 
como na utilização, com um aumento 
médio de downloads superior a 75% de 
crescimento a cada mês. A aplicação está dis-
ponível através da Apple App Store, Google 
Play ou Huawei App Gallery e fornece 

A Brembo Parts APP, disponível no Google 
Play e Apple Store, desde 2019, teve já mais 
de 68 mil downloads. Disponibiliza um ca-
tálogo de produtos para a América, Europa, 
Ásia e África que é apoiado por uma base 
de dados de mais de 500 mil registos sin-
cronizados em tempo real com o website 
bremboparts.com. Além disso, é possível 
encontrar nesta APP imagens de produto, 

KYB
www.kyb-europe.com

Brembo
www.brembo.com
www.bremboparts.com

Garrett
www.garrettmotion.com   

estimativa do tempo necessário para com-
pletar o trabalho. Além disso, se um cliente 
precisar de substituir a sua suspensão, os 
mecânicos podem introduzir os dados do 
cliente, selecionar as peças defeituosas e 
os sintomas, podendo adicionar uma 
imagem da peça. Em seguida, podem 
visualizar a mensagem de texto e enviá-
-la. O texto contém um relatório, com 
o layout da oficina, que contém toda 
a informação introduzida pelo técnico. 
Durante a substituição, o técnico pode 
introduzir os dados do cliente, selecionar 
as peças defeituosas e os sintomas, com a 

recursos e funcionalidades concebidas para 
facilitar a vida aos mecânicos. As funcionali-
dades incluem: Diagnóstico de Turbos: um 
guia de resolução de falhas passo-a-passo, 
incorporando um rastreador dinâmico do 
progresso do diagnóstico, recomendações, 
download de relatórios e encaminhamento 
para modelos de substituição; Encontrar 
um Turbo: uma funcionalidade de pesquisa 
rápida através de mais de 6000 números 
de peça por fabricante, modelo ou número 

assim como informações técnicas, tais como 
desenhos, medidas, listas de veículos com-
patíveis, números de peça do equipamento 
original, extras do produto e, se disponíveis, 
os certificados que podem ser descarregados 
diretamente da página de detalhes do pro-
duto (ECE R-90 para discos Brembo Xtra e 
KBA para discos Brembo Max). A APP está 
disponível em 12 idiomas. A APP tem função 
de pesquisa por marca e modelo, código (OE, 
concorrente, WVA, FMSI), matrícula, KBA 
e dimensões. A página de resultados mostra 
uma galeria dos produtos disponíveis para 
os veículos, com a imagem do produto em 

possibilidade de acrescentar uma imagem, 
antes de pré-visualizar a mensagem de 
texto e enviar. O pedido gera um rela-
tório de veículo personalizado que pode 
ser enviado ao condutor gratuitamente. 
O relatório permitirá ao condutor ver o 
trabalho concluído. 

primeiro plano, juntamente com os principais 
detalhes técnicos. O utilizador pode ainda 
utilizar a funcionalidade “comparador”, para 
comparar os dados técnicos de dois produtos 
pertencentes à mesma categoria e para faci-
litar a escolha do mais adequado para um 
determinado veículo. A APP dispõe ainda 
da funcionalidade “câmara” para digitalizar 
o código QR do produto, para verificar se as 
caixas são originais e fotografar a matrícula do 
veículo para identificar rapidamente quais os 
produtos adequados, além da opção “onde 
comprar”, que inclui um navegador GPS para 
localizar o revendedor Brembo mais próximo.

de peça.; “Installer Connect”: módulos de 
formação interativos de vários níveis para 
técnicos, para aumentar os conhecimentos, 
receber certificações e receber o reconheci-
mento do cliente; “Boost Advisor”: serviço 
de correspondência de turbos que analisa os 
dados do motor e fornece recomendações 
de melhorias do sistema e detalhes sobre 
distribuidores onde adquirir a peça.

KYB Suspension Solutions App 

Brembo Parts APP 

Garret Connect



A APP 
Liqui Moly tem 
diversas funcionalidades, 
com a facilidade de poder ter 
sempre toda a informação na 
mão, em qualquer lado, seja 
através do smartphone ou do 
tablet. A App está disponível 
para Android e IPhone e tem 
informação completa, com o 
Guia de Óleos que permite 
consultar o guia de lubrifica-
ção para cada veículo, ligeiro 
ou pesado. O Guia de Óleos 
ajuda os profissionais, para que 
sugiram, ofereçam e usem sem-
pre o óleo correto para cada 
veículo. As aprovações dos 
fabricantes automóveis mu-
dam com alguma frequência 
e para que não existam erros, 
o Guia de Óleos Liqui Moly 
é atualizado em permanên-
cia. Além de identificar qual 
o óleo correto e através da 
App Liqui Moly, é possível 
também imprimir para anexar 
à folha de obra ou fatura ou 
enviar diretamente para um 
cliente através do WhatsApp, 
mensagem ou email, qual o 
guia de lubrificação do veículo. 
Todas as informações da App 
estão disponíveis em portu-
guês. Tem também o catálogo 
de produtos completo online, 
bem como um localizador de 
pontos de venda da marca com 
os diversos parceiros em todo o 
país. As últimas notícias tam-
bém estão sempre atualizadas 
e há uma zonas de perguntas 
frequentes onde os profissio-
nais podem tirar dúvidas. E, 
no caso de uma dúvida mais 
específica, é possível contactar 
a Liqui Moly através dos con-
tactos na App. 

PU
B

www.liqui-moly.com

Liqui Moly

GAMA E REPUTAÇÃO
QUALIDADE E CONFIABILIDADE

A BENDIX ESTÁ  
AINDA MELHOR 

Encontre a peça certa rapidamente com o Brakebook. 
Disponível on-line e na versão de aplicativo, o sistema de 
catálogo baseado na web foi desenvolvido usando dados 
de catálogo atualizados e oferece opções de pesquisa 
fáceis de usar.

www.bendix.brakebook.com

Mais informações em  
www.bendix-braking.com

Reconhecida pelos resultados no setor dos travões, desde 1924,  

a Bendix é agora apoiada pela TMD Friction - um fabricante líder  

mundial de equipamento original para o segmento da fricção.  

Isto representa uma maior garantia de qualidade, maior cobertura  

de veículos e uma maior gama de produtos.

Tenha agora uma opção de travagem de qualidade superior.

SUBSCREVA A  NOSSA NEWSLETTER!
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Exide
www.exidegroup.com  

A Exide Battery Finder utiliza dados da 
TecAlliance e destina-se às oficinas, dis-
tribuidores, casas de peças, especialistas 
em baterias e proprietários de veículos. A 
APP disponibiliza uma funcionalidade 
que permite encontrar a bateria certa 
para um determinado veículo, por matrí-
cula (em vários idiomas), por VIN ou por 
marca ou modelo do veículo. Uma vez 
encontrada a bateria certa, o utilizador 
pode encontrar também informações 
mais detalhadas para a instalação da 
bateria, tais como: localização da bateria 

A Gates disponibiliza a Gates Automotive 
Catalogue App que proporciona aos uti-
lizadores um acesso rápido e fácil à gama 
de produtos da marca, estando disponí-
vel para iPhone e Android, através iOS 
App Store ou da Google Playstore. Esta 
aplicação inclui conteúdos de marketing, 
incluindo imagens de produto 360 graus, 
informações de aplicação, atributos de 
produtos, dicas e vídeos técnicos. A APP 
Gates Automotive Catalogue App fornece 

A REPXPERT, a marca de serviços de ofi-
cina da Schaeffler, disponibiliza também 
uma aplicação para dispositivos Android 
e IOS. Lançada no aftermarket há dois 
anos, a REPXPERT APP é gratuita. Para 
a utilizar, a oficina só tem de ser um utili-
zador registado REPXPERT. Desde o seu 
lançamento, mais de 60 mil profissionais 

Schaeffler
www.schaeffler.es/aftermarket

Gates
www.gates.com   

e EOBD/OBD, tempos de trabalho 
standard, acesso livre para Telemóvel e 
desktop, instruções de substituição de 
baterias compatível com – OE, con-
teúdos técnicos, terminologia standard 
em todos os fabricantes de veículos, 
disponível em 24 idiomas, instruções 
sobre desconexão e conexão da baterias 
e informações claras sobre o registo da 
bateria, no caso de precisar de ferramenta 
de diagnóstico. Esta APP disponibiliza 
dados de montagem para uma ampla 
gama de veículos ligeiros e pesados (co-

funcionalidades de pesquisa por aplicação, 
OE, concorrente ou produto Gates, bem 
como por dimensões. Os produtos podem 
ser selecionados para serem adicionados a 
uma lista de comparação para comparar 
produtos e kits semelhantes. Um leitor de 
código de barras fornece acesso instantâneo 

de 100 países instalaram a aplicação, numa 
das 21 versões disponíveis. A App permite 
procurar e consultar um manual de repara-
ção específico da TecRmi introduzindo a 
referência do produto ou, através do leitor 
de código de barras, utilizando a câmara do 
dispositivo. O scanner incorporado também 
serve para recolher os cupões de pontos de 
muitos produtos LuK, INA e FAG. Com 
estes pontos, é possível adquirir produtos e 
ferramentas para a oficina. A REPXPERT 
App oferece também um motor de pesquisa 
integrado TecDoc, é possível pesquisar por 

bertura de 
99% do parque au-
tomóvel, dados de 2020), instruções para 
a substituição das baterias (cobertura de 
87% do parque). Uma equipa dedicada 
da Exide, atualiza regularmente a base de 
dados para cobrir o parque automóvel 
Europeu de forma mais abrangente. 

componente ou veículo. Outra característica 
é a capacidade de pesquisar números ou 
valores específicos, tais como os binários de 
aperto bimassa. Ao introduzir a referência, 
todos os dados são apresentados no ecrã. 
Os vídeos de instalação que a APP dispo-
nibiliza na secção multimédia da aplicação 
também permitem ao profissional descobrir 
os detalhes das reparações mais complexas. 
Finalmente, a aplicação também fornece uma 
visão da gama de componentes e soluções de 
manutenção das marcas LuK, INA e FAG 
para transmissão, motor e chassis.

às características da peça, imagens, dados 
de aplicação e dicas técnicas. Além de 
acesso ao catálogo completo de produtos 
Gates, a APP fornece ainda um histórico 
de pesquisa, permitindo aos utilizadores 
acesso rápido e fácil a dados e lembretes 
para os seus produtos mais procurados.

EXIDE Battery Finder

RepExpert

Gates Automotive Catalogue
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