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USUÁRIOS PRINCIPIANTES

O QUE ESPERAR
DESSE E-BOOK?

A leitura será muito interessante para gerentes, diretores, proprietários e
trabalhadores que precisam de mais informações e tem dúvidas quanto aos
benefícios e ao processo de aquisição de um sistema de gestão e não tinham aonde
perguntar. Benefícios, dicas, instruções, metodologia e dados importantes para uma
boa pesquisa.

Quando pensamos em escrever esse eBook, pensamos em ilustrar o mundo da
tecnologia com ênfase aos Sistemas de
Gestão dos processos de locação de
equipamentos para os segmentos da
construção civil, logística, indústria, área
de saúde, eventos, entretenimento,
segurança, comércio e agronegócios com
foco principalmente nas Pequenas e
Médias Empresas, porém livre para
consulta para qualquer porte de negócios.
Esse e-Book é indicado para usuários
leigos principiantes, intermediários
atuantes e avançados estudiosos.

USUÁRIOS INTERMEDIÁRIOS
Usuários de locadoras que já possuem um sistema de gestão e querem potencializar
a sua utilização e incrementar o retorno sobre o seu investimento, com mudanças
em processos e melhorias procedimentais aplicando as melhores práticas do setor
(“best of bread”) ou até administradores que não estejam contentes com seu sistema
por qualquer motivo e desejam ver no mercado outras alternativas que atendam
suas reais necessidades atuais.

Sistemas de Gestão dos processos de locação de ativos, bens e itens
aplicados aos segmentos da construção civil, logística, indústria,
área de saúde, eventos, entretenimento, segurança, comércio e
agronegócios.

W W W. H I B R I D U S . C O M

2

USUÁRIOS AVANÇADOS
A leitura é indicada para empresas que pretendem realizar no futuro uma Transformação Digital de vanguarda em seu negócio e
ser pioneira – uma referência no seu setor – com novas ideias de processos disruptivos, que queiram entender melhor qual o
potencial que pode ser atingido com inovação no seu segmento quando da utilização de tecnologias de ponta, reformulação de
processos, inovação e criação de oportunidades de negócio.
Esse material também pode ser usado como um guia, uma fonte de referência para consultas futuras.
Não deixem de ver nossos vídeos no youtube.
Boa leitura e um grande abraço.

Carlos Alberto A Santos, é sócio-diretor da Hibridus Tecnologia. Administrador com pós-graduação em Tecnologia da
Informação, conferencista e especialista em Transformação Digital, e tem em seu background experiência na
implantação, desenvolvimento e comercialização de sistemas de gestão integradas em empresas de diversos portes
no Brasil e exterior e em projetos desenvolvidos ao longo de 30 anos em empresas de tecnologia de ponta, como IBM,
SAP, Totvs, Atos Origin e Prodesp.

Carlos.santos@hibridus.com
+55 (15) 3202-6673
+55 (11) 949-541-216

https://www.facebook.com/carlosaasantos
https://www.linkedin.com/in/carlosaasantos/
https://www.instagram.com/carlosaaasantos/
Skype: caas.santos
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COMO O
PROCESSO
DE AUTOMAÇÃO
PODE AJUDAR
AS LOCADORAS A
LUCRAREM MAIS.
Em trinta minutos de leitura ... vou
garantir a você que nunca mais terá
dúvidas sobre a utilidade de um Sistema
de Gestão de Locação !

Quem vive o dia a dia de uma locadora de ativos móveis sabe bem que não é
possível fazer uma boa gestão contando apenas com planilhas Excel, pilhas
de papel ou listas de afazeres, apesar de sabermos que muitas empresas
ainda o fazem com muita diﬁculdade.
Durante minhas visitas, projetos e consultorias em locadoras de pequeno e
médio porte em estágio de crescimento, e em algumas de grande porte, pude
perceber que pouco ou quase nada de lucro sobra para os donos da empresa
e a locadora não cresce como deveria crescer. Foi essa situação que me
estimulou a escrever esse e-Book e ajudar a esses empresários.
Apesar de ter um enorme capital investido em ativos (Equipamentos,
acessórios, dispositivos, ferramentas, artigos e utensílios) para alugar, muitas
vezes, a lucratividade do negócio é baixa para realizar seus sonhos, viajar,
curtir com a família, aumentar seu patrimônio, ter aquela casa de campo ou
de praia tão desejada, independência, tranquilidade e segurança para tocar
seu negócio e sua vida pessoal, sem falar que o tempo passa e está se
esvaindo por entre os dedos das mãos.
W W W. H I B R I D U S . C O M
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MUITOS LOCADORES TEM
DIFICULDADE PARA
REALIZAR SEUS
SONHOS PLENAMENTE.
Apesar disso tudo eu tenho uma boa notícia !
A sorte é que, hoje em dia, ﬁcou muito mais fácil manter o
controle de gastos ocultos, despesas imprevistas, melhorar o
controle sobre estoque, gerenciar pagamentos, reduzir o número
de clientes inadimplentes ou traçar um plano de crescimento e
organizar as informações da empresa. Tudo graças à tecnologia.

Com as funcionalidades corretas, um software de gestão pode
facilitar e otimizar os processos internos da empresa, desde a
gestão de contratos até o efetivo controle ﬁnanceiro.

Informatizar seu negócio traz inúmeras vantagens e contribui
para que seus lucros sejam maiores com a :
Organização do ﬂuxo de informações
Padronização e otimização de processos
Melhorias na gestão de caixas
Aumento de receitas/lucro

A ausência de um sistema que simpliﬁque a gestão dessas

Redução de estoques

tarefas atrasa e atrapalha todos os processos internos das

Redução de pessoal

empresas de locação.

Adoção de Indicadores de performance em tempo real

Em uma locadora não informatizada, o andamento das rotinas é
gravemente prejudicado, e a organização dos contratos,

Aumento da produtividade
Redução de erros

controles, formulários e ﬁchas de papel – que já não é prática –

Percepção exata sobre a empresa

se torna ainda mais trabalhosa, planilhas inﬁndáveis, cadastros

Facilidade para a tomada de decisões

que se perdem, locações que não são cobradas, equipamentos
que desaparecem, etc. Por isso, informatizar sua locadora
deixou de ser uma opção, e se tornou uma necessidade real.
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PRINCIPAIS PROBLEMAS
DAS LOCADORAS
Quem vive o dia a dia de uma locadora sabe que não é fácil matar um leão por
dia. Sofrer com situações que colocam em check a operação da empresa, que
caso não sejam tomadas algumas providências, poderá inviabilizar o
empreendimento ou até mesmo levar a empresa a falência. Importante
destacar que um sistema de gestão é apenas uma ferramenta de trabalho,
que os processos da empresa devem ser avaliados e melhorados e
conﬁgurados no sistema com o objetivo de reduzir o máximo possível os
problemas do cotidiano, nesse ponto a tecnologia é fundamental para ajudar a
empresa contingenciar situações, como :

AS PEQUENAS E MÉDIAS
LOCADORAS SOFREM
COM SITUAÇÕES QUE
PODEM FAZÊ-LAS
DESAPARECER.

Roubo de patrimônio
Contratos forjados por estelionatários
Baixa rotatividade de estoque
Custos de entrega excessivos
Perdas e custos ocultos
Perdas e despesas não reembolsáveis
Baixa lucratividade em equipamentos
Baixa lucratividade em clientes
Concorrência desleal
Manutenção de equipamentos muito cara

“O sistema nos ajudou no gerenciamento das locações dos
equipamentos nas obras, em todo o ﬂuxo de caixa da loja,
monitoramento de orçamentos e também no gerenciamento de
todos os serviços agregados como cortes e furos.”
Fabiano Rodrigues, Sócio-Diretor
W W W. H I B R I D U S . C O M
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INFORMAÇÕES ATUALIZADAS

SOLUÇÃO DOS
PROBLEMAS

A partir de um cadastro atualizado e acesso a uma boa rede social,
é possível se montar o mailing atualizado de seus clientes e fazer
todo tipo de ação de marketing para aumentar as vendas e o lucro,
sejam ativações de ﬁdelização, promoções ou prospecção de
clientes em potencial.
Há sistemas automatizados que auxiliam para que o banco de
dados esteja sempre em dia, acompanhando até a jornada de

GANHANDO TEMPO

compra do cliente, ou de venda da equipe comercial e aumentando

Já diz o ditado: tempo é dinheiro. Ao contar com um sistema

as chances de efetuar locação dos seus produtos.

informatizado em sua locadora, você certamente ganha os dois.

Em tempos de crise, vale a pena aproveitar todas as ferramentas

Imagine o tempo que se gasta para procurar os dados cadastrais

disponíveis e hoje com o avanço da internet se tornou mais barato

de todos os seus clientes, levantar os contratos e entregas

e mais rápido prospectar novos clientes !

efetuadas, identiﬁcar quais são as faturas que devem ser pagas ou
então descobrir o que está em falta em seu estoque.
Com certeza ﬁca muito mais fácil se todas as informações
importantes da empresa estiverem reunidas em um mesmo lugar,
principalmente se for um software automatizado, que agilize os
processos administrativos.
Diminuindo a burocracia, sobra tempo para concentrar os esforços
em outras necessidades, como melhorar processos, qualiﬁcar
melhor os clientes, melhorar a logística de entrega e retiradas ou
deﬁnir estratégias comerciais, etc.

DECISÕES ESTRATÉGICAS
Uma das funções do sistema de gestão que tem feito a diferença é
a possibilidade de gerar relatórios operacionais e gerenciais
completos. Como todos os dados pertinentes estão reunidos no
mesmo software, torna-se possível cruzar informações e perceber
quais são os pontos que mais dão lucro e quais dão mais prejuízo
para locadora.
Ao descobrir, por exemplo, quais são os equipamentos mais
locados ou serviços que mais saem e o custo e ganho com cada
um deles; os setores da empresa são capazes de criar estratégias
que permitem reduzir custos e lucrar mais.
W W W. H I B R I D U S . C O M
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GESTÃO INTERNA
É possível estabelecer processos e rotinas para os colaboradores
Se há algum equipamento empacado no estoque, quem sabe a
saída não seja se desfazer dele e sublocá-lo ou locá-lo em um

acompanhar de perto como anda o desenvolvimento e cumprimento
de prazos de cada contrato.

combo relacionado que tenha grande saída? As tomadas de

Assim, o gestor consegue veriﬁcar quem está sobrecarregado ou

decisão ﬁcam mais fáceis e eﬁcazes.

ocioso e monitorar os resultados, descobrindo gargalos e a melhor
maneira de administrar a locadora.
Um bom software te possibilita estabelecer rotinas para você e seus
colaboradores, bem como monitorar o andamento das atividades. É
importante que esse acompanhamento exista, para que a gerência da
empresa tenha controle do que acontece na locadora, enquanto
atende seus clientes; o que cada colaborador está fazendo, quais
tarefas devem ser executadas diariamente e se está executando
corretamente e no prazo correto, por exemplo.

Comunicar-se com a sua equipe é fundamental,
e o software pode ajudar nessa tarefa.
A comunicação garante o funcionamento pleno dos seus processos,

AS TOMADAS
DE DECISÃO
COM O SISTEMA
FICAM MAIS FÁCEIS
E EFICAZES.

além de facilitar a solução de problemas e conﬂitos nas rotinas do diaa-dia.
“O sistema me ajudou a gerenciar melhor meus
funcionários, as informações e me liberou para trabalhar
melhor e mais rápido.”
André Monção, Diretor Comercial
W W W. H I B R I D U S . C O M
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GESTÃO DE RECEBIMENTOS
E PAGAMENTOS
CONTROLE DE FALTAS DE ESTOQUE

Informatizar seu negócio também traz outra grande vantagem para

Um dos problemas mais frequentes nas locadoras é a diﬁculdade

todas as datas de recebimento e pagamento, não deixando

para controlar e reduzir o número de faltas no estoque. Um

margem para o esquecimento dos colaboradores.

software de qualidade te dá índices reais de faltas no tempo,
programas de entregas e retiradas, além dos registros das
substituições, avarias e devoluções e bloqueios por conta de
manutenção.
Ter acesso a números concretos pode te auxiliar a encontrar as
razões por trás dessas faltas e cancelamentos, além de levantar
soluções possíveis para reduzir esses índices.

o setor administrativo da locadora, que é manter o controle de

Organizar os orçamentos, contratos, recebimentos e pagamentos
da locadora sem um sistema informatizado é uma tarefa
trabalhosa e extremamente complexa. Por se tratar de um setor tão
fundamental para o sucesso do seu empreendimento, é essencial
que exista um cuidado extra no momento de lidar com ele.
Informatizar esse setor permite que você controle com clareza as
contas que devem ser pagas todo mês, assim como as compras de

Ainda, o controle automatizado de estoque é inﬁnitamente mais

equipamentos e acessórios, os pagamentos de colaboradores e

simples e oferece menos chances de erro. Gerenciar agendas em

terceirizados. Você também pode organizar os custos periódicos de

um software otimiza o tempo de organização, facilita as entregas e

manutenção, como reparos ou substituição.

conﬁrmações e impede conﬂitos no estoque, já que existe a
possibilidade de reservar itens especíﬁcos.

Não interessa se boletos sumirem, com um software de gestão
capaz de organizar todas as informações administrativas, as
contas, salários e impostos podem ser agendados, separados por
datas, valores, centro de custo ou que mais facilitar a rotina.

“O sistema me ajudou na organização e gestão dos
equipamentos, contratos, entregas e acompanhamento
do contas a receber.”

]

Karina Soares, Assistente Financeiro
W W W. H I B R I D U S . C O M
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Mas se tem uma disponibilidade muito alta de estoque existe um
É importante também que você tenha controle sobre os recebiveis
de contratos e equipamentos, e que possa rastrear tanto para
pessoa física como para jurídica. Atente-se também para a forma
de pagamento utilizada (boleto, depósito, dinheiro, cartão de
crédito, cheques). Assim, você pode gerenciar suas contas e
investimentos de forma mais simples, pois saberá exatamente
quanto dinheiro está entrando e de quais formas ele chegará no
seu ﬂuxo de caixa diário.

Você poderá gerenciar melhor seu ﬂuxo de
caixa com um sistema de gestão
Dessa maneira, a empresa diminui as chances de pagar multas por
atraso ou pagar em duplicidades guias de impostos ou de cobrar

problema de sincronismo entre a área de vendas e estoque, ou se
existe atrasos constantes nas entregas, uma falta de melhor
planejamento logístico. Todos esses problemas ocorrem em custos
desnecessários, reduzindo a lucratividade do empreendimento e
afetando a percepção do cliente quanto a imagem da locadora.

Falta de sincronismos entre as áreas afeta a
percepção do cliente quanto a imagem da locadora.

PADRONIZAÇÃO DE PROCESSOS
Padronizar os procedimentos através da automação de processos,
com um software de gestão é um passo importante para garantir a
qualidade do serviço oferecido aos clientes. Isso pode ser
alcançado seguindo modelos de atendimento. Alguns softwares
oferecem opções personalizáveis ou permitem que você insira

erroneamente clientes a receber.

seus próprios modelos.

CONTROLE DE QUALIDADE

Contando com um sistema informatizado, seguir protocolos passa
a ser natural para os colaboradores. E isso também vale para

Informatizando sua locadora, é possível acessar alguns índices

protocolos próprios de cada locadora que desenvolveu seu próprio

indiretos que seriam complicados ou impossíveis de consultar em

processo, ou para os protocolos pré-estabelecidos por conselhos

uma gerência tradicional com registros manuais em papel ou em

reguladores e normas legais. Isso permite que os processos sejam

tabelas do excel e documentos word no computador.

executados sempre da mesma forma e a gerência da locadora

Por exemplo, se sua locadora tem uma taxa alta de faltas em
estoque ou de devoluções, é possível que o nível de serviço da sua
empresa tem um problema crônico de descompasso entre
disponibilidade e equipamentos em condição de uso.

trabalhe apenas em cima das exceções do processo, em ações
contingenciais.

Padronização de processos garante a qualidade
dos serviços ao cliente.
W W W. H I B R I D U S . C O M
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E então, convencido de que o melhor caminho para o sucesso de sua locadora é a informatização?

BENEFÍCIOS DO SOFTWARE DE GESTÃO

35%

10%

Estima-se que locadoras que utilizam software
de gestão empresarial apresentam um
crescimento 35% mais rápido e produtividade
10% superior do que as que não possuem o
sistema, isso graças à inteligência de dados e a

Maior rapidez no
crescimento e
expansão dos
negócios

Aumento da
produtividade
comparada com
empresas sem
sistemas

acessibilidade que um sistema integrado
confere.
Os dados são de um estudo realizado pelo IDC
(International Data Corporation), líder em
inteligência de mercado e consultoria.

W W W. H I B R I D U S . C O M
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DIMINUI

AUMENTA

O tempo gasto com tarefas
burocráticas e consultas de
informações.

A competitividade da
empresa no mercado.

As diferenças entre empresas
grandes e pequenas, pois pode
ser implantado em locadoras de
diferentes portes.

A segurança para a
elaboração de planos de
crescimento e tomada de
decisão.

W W W. H I B R I D U S . C O M
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DIMINUI

AUMENTA

-14%
Redução em 14% dos custos
de informática, por oferecer
sistemas em plataformas
mais econômicas.

O tempo que os colaboradores se
dedicam a atividades mais
estratégicas de alto valor
agregado e que geram mais lucro
à locadora.

+26%
O engessamento dos sistemas
gigantescos, já que a locadora pode
implantar módulo a módulo de
acordo com seu crescimento e mix
de serviços.

Produtividade em 26%,
melhoria na gestão de caixa
em 11% e receita em 11%.

W W W. H I B R I D U S . C O M
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DIMINUI

AUMENTA

-32%
Equipamentos parados
ociosos em 32% com
melhor gerenciamento do
estoque.

Melhoria na integração das
informações internas e
externas entre departamentos
clientes e fornecedores.

Fonte
http://www.infowester.com/erp.php
http://portalerp.com/

W W W. H I B R I D U S . C O M
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COMO ESCOLHER
SEU SOFTWARE
DE GESTÃO
Comprar Software de Gestão é como
comprar uma Ferrari, cara e famosa, mas
não necessariamente viável dependendo o
momento da vida da locadora. Você pode
estar jogando dinheiro fora para chegar ao
mesmo lugar.

Muitas pessoas me perguntam qual o melhor software de
gestão para a empresa deles.
Minha experiência em lidar com clientes nacionais e
multinacionais no Brasil e no exterior, trabalhando em
grandes empresas de tecnologia, líderes de mercado como
IBM, SAP, e Totvs, têm mostrado que não existe um
software melhor ou pior.

W W W. H I B R I D U S . C O M
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Condições comerciais, abrangência do software e

Dica importante: Comece pequeno e cresça gradativamente

atendimento pós-venda com toda certeza são importantes

sem perder o controle e a qualidade, automatize área por

na análise, entretanto, o estágio em que sua empresa se

área mais crítica da sua locadora e já usufrua dos

encontra e aonde quer chegar, quais objetivos de negócio

benefícios.

devem ser atingidos e o quão madura que ela está... para ter
a capacidade de absorver todos os benefícios que um
software de gestão pode prover para o seu negócio e poder
assim realizar plenamente o retorno sobre o seu
investimento, é fundamental para uma boa qualiﬁcação do

Locadoras que já possuem um sistema de gestão podem
estar descontentes com o sistema atual, que pode estar
desatualizado, com manutenção muito cara, obsoleto, não
apresentando produtividade, retorno baixo face o

sistema face às suas reais necessidades.

investimento ou cujo atendimento e suporte deixa a desejar.

É fundamental qualiﬁcar o software face
suas reais necessidades de crescimento.

Pois bem, essa fase é importantíssima, se mal feita, você

Isso sem dúvida é o divisor de águas entre as empresas de
sucesso e as de fracasso, abstrair o máximo proveito da
tecnologia e poder colocar a empresa num novo patamar
nunca antes visto de acordo com o seu plano de
crescimento.

acabará comprando gato por lebre ou até acabar ﬁcando
com um elefante branco dentro da sua locadora, o que te
obrigará a se adaptar à um sistema que não tem aderência
ao seu processo usual, ou gastar muito vela boa com
defunto ruim. Não é porque um software é famoso que ele é
melhor que os outros, principalmente para o seu perﬁl; pode
ser que você esteja comprando um canhão para matar um
mosquito

“Não consigo mais ver como eu sobrevivia sem o
sistema.”
Jonas Neto, Sócio-Diretor

W W W. H I B R I D U S . C O M
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Alguns aspectos muito relevantes a serem considerados na
escolha do seu sistema ou também na substituição de seu atual
software de gestão :

2 EXPERIÊNCIA DO FORNECEDOR
Existem muitos fornecedores que “dizem” atender as necessidades
de uma locadora, mas uma pequena parcela é capaz de entender

1 DEFINIÇÃO DE OBJETIVOS
Recomenda-se uma deﬁnição clara dos objetivos de curto e médio
prazo, através de uma análise da sua situação atual e aonde a
empresa deseja chegar com a implantação do sistema, face ao
planejamento estratégico de crescimento da locadora. Objetivos
claros como aumento de vendas, aumento de clientes e mercado,
redução de custos, etc, devem ser repensados, considerando uma
análise realística do mercado, dos clientes, dos concorrentes e de
“causa e efeito”. Um dos passos mais importantes é identiﬁcar e
priorizar esses objetivos. É importante priorizar as áreas da
empresa essenciais que deverão operar com o sistema, bem como
mensurar o retorno ﬁnanceiro face ao orçamento reservado para o
investimento na aquisição e implantação do sistema. Caso você já
tenha um sistema, avalie quais pontos precisam ser melhorados e
os problemas que deverão ser resolvidos com a mudança para o
novo sistema.

Se a locadora não sabe onde está e aonde quer
chegar, qualquer caminho serve ! Esse é o
maior erro de qualquer empresário.

plenamente as necessidades do seu negócio, não só pelo aspecto
técnico, mas também pela experiência e continuidade da empresa;
é fundamental fazer uma pesquisa na internet além de pedir
indicações a outras empresários do ramo. Critérios como qualidade
do atendimento, experiência, e principalmente valor do investimento
são importantes para serem comparados.

A qualidade da solução, suporte e reputação do
fornecedor são fatores relevantes para o
sucesso do projeto.
É importantíssimo avaliar a navegabilidade de menus, telas,
(interface end-user), abrangência que o sistema se propõe a cobrir
face suas necessidades, não adianta de nada você adquirir um
software de gestão grande demais com dezenas de
funcionalidades para o seu negócio, com um investimento
absurdamente alto que você estará desperdiçando tempo e
dinheiro, da mesma forma que adquirir um software pequeno
demais para suas necessidades, em função de custos, sem a
cobertura completa de seus processos essenciais, também não
adiantará de nada.
W W W. H I B R I D U S . C O M
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Pontos importantes, como tradição e especialização do fornecedor,

Recomenda-se ter um “questionário” para balizar quais as respostas as

origem e conhecimento dos colaboradores e consultores da

perguntas feitas a todos os fornecedores e comparar as respostas. No

empresa, experiência dos executivos da empresa com carreira em

momento da apresentação é importante que estejam presentes os

empresas de primeira linha na área, que poderão trazer soluções

tomadores de decisão, gerentes, diretores, proprietário e os usuários que

inovadoras, experiência em implantação em empresas de locação e

usarão o sistema.

conhecimento do processo são fundamentais para se ter um
projeto de sucesso. Outro ponto importante é o nível e qualidade do
suporte pós-venda e atendimento seja remoto via internet, ou local,

Dê preferência a fornecedores que permitem você
ter uma licença free do sistema para testar.

treinamento local ou a distância via EAD, Youtube, etc, mas

Aspecto importante a ser avaliado é a navegabilidade nas telas do sistema,

também a ﬂexibilidade que empresa tem em incluir customizações

se o sistema é objetivo e intuitivo, ou seja, de rápida aprendizagem e

e adaptações ao sistema à realidade do seu negócio, sem engessar

entendimento, se exige muito esforço de cadastramento, ou se exige telas

seu processo, são fundamentais.

inﬁndáveis de cadastros e operações. Lembre-se que quanto mais
informação o sistema exigir mais gente colocando dados do negócio vai

3 ABRANGÊNCIA RELATIVA

ser preciso, por isso é bom optar por sistemas leves, rápidos, que passe
uma mensagem Userfriendly ao operador. Resista a tentação de comprar
algo bonito, mas que não seja usual, você comprará um problema ao invés

Para que a escolha do seu sistema de gestão seja assertiva, é
importante conhecer como funciona o software na prática. Dê
preferência a fornecedores que permitam a seus colabores
testarem uma versão trial free, instalada sem custos, avaliarem e

de solução e se frustrará com o tempo.

Se você já tem um Software de Gestão, não custa
nada ter-se uma segunda opção. Isso é bom!

simularem seus processos no sistema. As demonstrações ao vivo
ou remota do sistema, realizadas pelo fornecedor, ajudarão você e
sua equipe a tirar dúvidas sobre as funcionalidades necessárias no
dia-a-dia da locadora.

“É um outro mundo totalmente diferente, um com o
sistema e outro sem ele.”
Wagner Saturnino, Diretor Geral
W W W. H I B R I D U S . C O M
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5 SUPORTE PÓS-VENDA
Um aspecto que tem sido fruto de muitos estudos, é o tamanho do
sistema. Um sistema grande enorme pode não ser o ideal para o
tamanho do seu negócio no momento, principalmente se está em
expansão em franco crescimento, você acabará criando um freio
no seu negócio, pois você acabará por alimentar dados no sistema
em telas que simplesmente não usará para absolutamente nada,
trazendo custos diretos e indiretos com colaboradores ou travando
o seu processo. Não adianta você comprar um jumbo grande
enorme pesado, por um monte de dinheiro, se sua necessidade é
um avião bimotor menor mais rápido e ágil.

4

ATUAÇÃO E RECOMENDAÇÃO
DE CLIENTES

Buscar informações no mercado a respeito dos sistemas é um
passo importante para quem deseja adquirir ou trocar o software
de gestão da sua organização.
Nessa etapa, recomenda-se pesquisar os diferentes modelos de
comercialização existentes, as funções que desempenham e
entender as terminologias da área técnica. Outra dica importante é
identiﬁcar quais processos da sua empresa poderão ser
beneﬁciados com a implantação do sistema e quais as diﬁculdades
que as locadoras enfrentaram e como resolveram.

Busque sempre referências da qualidade do
fornecedor e do software no mercado.

O suporte a operação do dia-a-dia é fundamental, sem ele sua
locadora estará à mercê da sorte. Se algum fornecedor lhe oferecer
um software de gestão que não tenha esse quesito, não compre
por favor, fuja. Se você adquirir o software nesse modelo, sem
suporte, você ﬁcará sem apoio em algum momento crítico e sem
contingência, você poderá perder dados e informações de clientes,
contratos, faturamento, vendas e locações. Basta imaginar que
você entrará numa ﬁla de atendimento demorada, pois o fornecedor
vai lhe tratar como opção e não prioridade.

Sem um Contrato de Suporte, nenhum
fornecedor lhe tratará com prioridade, mas sim
como opção.
Além disso, o suporte e manutenção mensal do sistema ﬁnanciam
a sua evolução. Se por ventura você adquirir um software sem essa
natureza de negócio, de duas a uma, ou o fornecedor vai
desaparecer do mercado, ou quando você precisar de um upgrade
ou evolução do produto, você vai ser obrigado a comprar um
release a parte novamente. Não existe almoço de graça !
“Estou tranquilo pois sei que todo o trabalho está
protegido.”
Renan D´Avilla, Coordenador Geral
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6 Retorno sobre o investimento (ROI)
Para a aquisição de todo software de gestão deve ser considerado
o montante gasto no investimento inicial, como também deve-se
considerar o esforço de implantação, aquisição de hardware,
softwares complementares e o custo do projeto em si.
O cálculo do Retorno sobre o Investimento (ROI – Return Over
Investiment) é obtido pela comparação entre o resultado do lucro
líquido obtido com o sistema, com o resultado obtido sem o
sistema, mais a satisfação do usuário. Redução de Custos,
Performance de Entregas, Aumento de Vendas, etc, são alguns
itens que devem ser considerados nessa análise. Vale apena
lembrar que sistemas de igual abrangência com benefícios
semelhantes, porém mais baratos tendem a ter um retorno bem
maior e mais rápido.

7 Custo total de manutenção (TCO)
Para a manutenção de todo software de gestão deve ser
considerado o montante gasto na mensalidade referente a
manutenção, upgrades e suporte operacional aos usuários.
Quanto maior for um sistema, maior será a necessidade de
informação, portanto maior o esforço diário para alimentá-lo com
os dados que serão necessários para extrair os resultados
prometidos, logo o esforço dos colaboradores empenhados nas 8
horas diárias de trabalho ou aumento de quadro de pessoal,
também deve ser considerado no Custo Total de Manutenção (TCO
– Total Cost Ownership).
Um software mais objetivo, com boa navegabilidade, de fácil
entendimento, que chamamos de Userfriendly ou amigável, tem
uma melhor performance nesse quesito e pode ser uma boa
alternativa para a redução de TCO.

O segredo para diminuir o custo de
manutenção de software é adquirir um produto
que seja estável, leve e amigável.
W W W. H I B R I D U S . C O M

20

8 Projeto de implantação
Por ﬁm para fechar um bom negócio, preste bastante atenção,
desenvolva um plano de instalação e conﬁguração do software,
levando em consideração os aspectos indispensáveis para o seu
uso funcional. Neste cronograma é importante incluir a realização

9 Atualização tecnológica

de testes e treinamentos fundamentais para a equipe, desenhar o

Todos os dias surgem novas tecnologias no mercado, é importante

ﬂuxo de trabalho, ordenar e priorizar processos. Desenho de

que o software de gestão permita à empresa, usufruir dos

interfaces para migração de dados no caso de já existir um sistema

benefícios que a modernidade traz, porém de nada adiantará ter um

anterior, acesso à base de dados, etc, bem como a necessidade de

bólido de competição de última geração em termos tecnológicos,

um house keeping ou limpeza de dados, que após uma análise

como um carro de Fórmula 1, se a pista está esburacada, sem

pode se concluir que seja melhor uma carga manual para atualizar

asfalto, capengando sem condição de aceleração, portanto é

os dados antigos e limpar os obsoletos. Essa etapa dará uma

fundamental que os processos sejam revistos, dados atualizados,

ampla visão sobre todos os benefícios que o sistema lhe trará.

inventários realizados, para poder conﬁar nas informações do
sistema e por ﬁm divulgá-las para clientes, para o ﬁsco e para o

O projeto é o momento ideal para atualizar os
dados antigos, limpar os obsoletos, rever
processos e pôr ordem na casa.

contador, por exemplo.
“O principal problema que eu tinha era a falta de uma
ferramenta de trabalho que pudesse me ajudar a gerenciar
todo o processo de locação.”
Rodolpho Almeida, Departamento Comercial
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CONCLUSÃO
Sem dúvida nenhuma os Sistemas de Gestão vieram para ﬁcar, é imprescindível a
adoção de um sistema como esse em qualquer organização por menor que seja. O
avanço tecnológico dos dias atuais, exigem que as locadoras estejam atualizadas,
ágeis, dinâmicas e integradas internamente para que seus processos ganhem escala e
sejam produtivos, sem um sistema como esse é uma questão de tempo para que a
empresa desapareça do mercado.
Entre em contato conosco para conhecer um pouco mais sobre esse assunto,
teremos o maior prazer em atendê-lo.
Hibridus Tecnologia
Parque Tecnológico de Sorocaba
Av. Itavuvu, 11.777 – CEP: 18078-005 – Sorocaba – SP
Fone : (15) 3202-6673 – WhatsApp (11) 941-541-216
E-mail: contato@hibridus.com
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TRANSFORMAÇÃO
DIGITAL
Se você pretende ﬁcar parado no tempo e ser um
fracasso na sua locadora, não leia esse material.

Um tema não menos importante e atual é a Transformação
Digital.
Fazendo uma rápida retrospectiva você, verá que empresas como
Kodak, Fuji, Xérox, e muitas outras, consideradas referências no
passado e bilionárias, a alguns anos, simplesmente
desapareceram. Foi muito rápido... e porque desapareceram ? A
resposta é simples, não se atualizaram, não foram inovadoras e
os pequenos negócios derrotaram os gigantes, como Davi e
Golias. Mas qual é a fórmula para evitar isso ?w
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A Transformação Digital é o que acontece com as organizações
O empresário precisa entender uma coisa ! A Transformação
Digital é um processo contínuo de inovação no qual as empresas
fazem uso das tecnologias disruptivas para melhorar o
desempenho, criar novas oportunidades de negócios, aumentar o
alcance e garantir resultados melhores. É uma mudança
estrutural nas organizações dando um papel especial para a
tecnologia.

A Transformação Digital permitirá as
empresas exercerem seu papel de forma mais

quando elas adotam formas novas e inovadoras de fazer
negócios com base em avanços tecnológicos. É o processo de
mudar fundamentalmente uma tarefa com a adoção de
ferramentas digitais, tecnologias inovadoras e, possivelmente,
mudanças culturais para aprimorar ou substituir o que existia
anteriormente. A Transformação Digital não é um produto ou uma
solução disponível para se comprar, é sim um agrupamento de
melhorias tecnológicas integradas, que se bem aplicadas trazem
inúmeros benefícios para a organização. A Transformação Digital
é uma tendência inexorável que está afetando o mundo inteiro,
que causará efeitos em tudo relacionado à TI em todos os

ágil, com exatidão e mais barato.

setores.

Uma vez cumprida todas as etapas de uma boa organização, e

No futuro a empresa que não couber no bolso
do seu cliente, por meio de um celular,
simplesmente vai desaparecer.

estando madura o suﬁciente na utilização do Sistema de Gestão,
está na hora da empresa se preparar para buscar novos
horizontes e chegar aonde antes não conseguiria com as
tecnologias do século passado.
Dica: É importante frisar que os conceitos aqui apresentados
precisam ser lapidados de acordo com a realidade de cada
empresa, seu negócio, seu segmento e o nível de investimento
que se deseja realizar em tecnologia para se ter o retorno
esperado, senão novamente vamos voltar ao tal do elefante
branco ou do bode na sala. Tem coisa que encaixa e tem coisa
que simplesmente não serve.

É por isso que as organizações precisam investir em tecnologias
que atendam melhor os seus clientes. As tecnologias de cloud
computing, aplicativos mobile e toda modalidade “aaS” (como
serviço) exigem novos tipos de armazenamento, análise,
automação e gerenciamento de recursos. Uma inovação leva à
outra: uma nova tecnologia gera aprimoramentos de processos,
que resultam em melhores produtos e serviços. Além disso, os
clientes exigem cada vez mais melhorias porque se acostumaram
a determinadas experiências do seu dia-a-dia.
W W W. H I B R I D U S . C O M
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O nível máximo da Transformação Digital acontece quando
podemos substituir, em 100% das ações, o homem pela máquina
em um determinado processo especíﬁco. Pense em robôs ou
inteligência artiﬁcial. Já temos centrais de atendimento ao
consumidor autômatas operando com Inteligência artiﬁcial e
machine learning com sintetizador de voz e/ou via chat bot, que
realizam centenas de contatos por dia, tirando dúvidas simples,
agendando horários ou resolvendo problemas do cliente sem
precisar da ajuda de operadores humanos. Ex: Grandes bancos,
operadoras de telefonia, companhias de seguros, etc. A
inteligência artiﬁcial consegue trabalhar por mais tempo com
menos esforço, ela aprende com suas interações e libera o ser
humano para realizar atividades mais especializada para trabalhar
em cima das exceções do processo.

A Inteligência Artiﬁcial operará os processos
padrões e permitirá ao ser humano focar nas
exceções do processo.
“A Hibridus tem me surpreendido a cada dia. Sempre tem
novidades no seu trabalho, qualidade, prazo e inovação em
seus sistemas. Estou bastante contente com eles.”
Edy Alves, Sócia-Diretora

W W W. H I B R I D U S . C O M

26

IMPACTO DA
TRANSFORMAÇÃO
DIGITAL NAS
ORGANIZAÇÕES

A Transformação Digital trará mudanças signiﬁcativas na forma como
vivemos. Hoje, realizamos pesquisas, estudos, compras, pagamentos de
contas, trabalhos, nos divertimos e nos comunicamos de forma
totalmente digital e a distância. Se as empresas não se adaptarem a esse
novo cenário, mantendo apenas o atendimento físico, muitos negócios
serão esquecidos por completo por seus clientes e fecharão as portas
em alguns anos.
Nos dias atuais, as pessoas têm acesso a um volume maior de
informações com maior velocidade do que antes. Se as pessoas estão
mais distraídas com relação ao mundo físico, estão cada vez mais
atentas às decisões que tomam no mundo digital, o que as torna mais
exigentes na escolha de um produto ou serviço. Assim, podemos aﬁrmar
que o perﬁl do consumidor está mudando.
Aplicativos de bolso executam funções automáticas e programáveis que
facilitam a vida. Uma comodidade inimaginável uma década atrás, um
único aparelho celular tem inﬁnitas funcionalidades desde hardware e
software que seriam caríssimas a 20 anos. Mas como em toda evolução,
desaﬁos surgem e precisam ser superados. Muitas empresas se tornam
digitalizadas sem qualquer preparo, ignorando inclusive a experiência
gerada nos clientes e quando se despreza a experiência do cliente, mas
acelerada é a falência da companhia, Ex : Kodak, Fuji.
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A Transformação Digital trará mudanças
signiﬁcativas na forma como vivemos e
interagimos.
Por experiência, sabemos que as evoluções tecnológicas trazem
sempre novas soluções, mas também novos problemas que
precisam ser tratados com igual importância. A resolução deles é

A Transformação Digital pode então ser encarada como uma
mudança cultural, pois exige que as organizações se desaﬁem
continuamente, testem e arrisquem novos experimentos com
frequência e se sintam à vontade com o fracasso de um projeto
experimental. Por vezes, isso signiﬁca abandonar processos
antigos em favor de práticas relativamente novas e que ainda
estão sendo deﬁnidas.

o que fará toda a diferença para a empresa imperar em um novo

Em outras palavras, a Transformação Digital é o processo pelo

cenário.

qual as organizações utilizam a tecnologia de informação para

Uma empresa pode contar com os recursos tecnológicos mais
atuais, mas se não estiverem organizados e integrados, acabam
trabalhando de forma isolada e contra o negócio. Com a

reformularem a maneira como trabalham e entregam valor ao
mercado ao seu cliente ou consumidor. A Transformação Digital
pode ser evolutiva ou revolucionária (disruptiva).

Transformação Digital, os processos são otimizados por meio da
integração.
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POR QUE A
TRANSFORMAÇÃO
DIGITAL
É IMPORTANTE

A empresa se mantém ﬁrme até o ponto em que começa a se tornar
defasada. Os gestores percebem a perda de força competitiva quando
veem seus concorrentes crescendo e as deles ﬁcando para trás,
repetindo o mesmo círculo vicioso de processos, que, muitas vezes, não
gera mais valor agregado, enquanto a empresa do lado aplica novos
processos criativos e revolucionários, ganho em escala ou aprimora um
processo com as novas tecnologias.

A empresa que não se atualizar se tornará defasada
em poucos anos.

Existe uma série de razões pelas quais as empresas podem
sofrer uma Transformação Digital, mas, de longe, o motivo mais

Veja agora mais alguns dos principais motivos que tornam a

importante é que elas precisam se reinventarem senão

Transformação Digital importante:

desaparecerão como a máquina de escrever ou a máquina
fotográﬁca analógica de ﬁlme. É uma questão de sobrevivência
para muitos negócios. Geralmente, a transformação acontece
mais por questões de necessidade do que por vontade dos
gestores, o mercado acaba exigindo.

- de acordo com uma pesquisa realizada pela empresa norte-americana
Forrester Research, os executivos preveem que, até o ano de 2020,
praticamente metade das receitas geradas em uma empresa digital será
por meios digitais como sites e aplicativos;
- em outro estudo, a empresa MIT Center for Digital Business, localizada
nos Estados Unidos, revelou que as empresas que adotam a
Transformação Digital passam a ser 26% mais lucrativas;
- a empresa Computer Weekly, também localizada nos Estados Unidos,
publicou dados indicando que a Transformação Digital torna os negócios
mais eﬁcientes e que os sistemas legados ou defasados impedem os
gestores de aproveitarem as tecnologias digitais de que precisam para
evoluir.
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1 - Gerar experiência no cliente (Ux/Cx)
As empresas precisam adotar uma estratégia
omnichannel (multicanal) para oferecerem o
mesmo nível de atendimento, produtos e
serviços, preços e condições de pagamento na
internet e local físico. Isso porque, antes de
descobrir o fornecedor, o cliente pesquisa tudo
pela internet e chega no vendedor já preparado

PILARES DA
TRANSFORMAÇÃO
DIGITAL
2 - Transformar os processos operacionais
A experiência do cliente é importante, mas não

e munido de informações.

é tudo. Para conseguir entregar um nível de

Com a tecnologia disponível hoje
o cliente faz uma vasta pesquisa
antes de se chegar ao produto e
ao fornecedor ideal para seu
negócio.

remodelar seus processos internos. Isso inclui

experiência elevado, a empresa precisa
a integração entre os setores por meio de
tecnologias de gestão de processos, abrindo
os canais de comunicação, melhorando o ﬂuxo
de informações, gerando maior colaboração
entre as equipes internas e orientadas ao

Se faltar sincronia em alguma das etapas de

cliente; com foco em um objetivo em comum:

atendimento, o cliente não terá uma boa

superar as expectativas do consumidor.

experiência e, possivelmente, desistirá da
aquisição do serviço ou produto e buscará
outra empresa imediatamente. O padrão de
comunicação e qualidade no atendimento, bem
como dos produtos e serviços é fundamental.
Independentemente de o ambiente ser online

3 - Transformar os modelos de negócios
Juntos, os dois pilares acima contribuem
para a formação desse terceiro pilar. Mudar
um modelo de negócios signiﬁca remodelar
processos em todos os níveis operacionais
e, principalmente, a forma como atua no
mercado. Signiﬁca assumir uma postura
mais voltada para a inovação em direções
estratégicas sem deixar de perceber o
impacto que está gerando com isso. O
intuito é se adequar ao mercado conforme
o cliente deseja.

ou físico, é preciso surpreender o cliente
sempre e de forma positiva.
W W W. H I B R I D U S . C O M
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BENEFÍCIOS
1. Ganho de eﬁciência.
2. Controle da gestão.
3. Maior vantagem competitiva.
4. Simpliﬁcação de processos.
5. Redução de custos.
6. Crescimento do negócio com soluções de ponta
7. Maior satisfação dos clientes.
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Registros de dados feitos de forma manual, setores que não
atuam de maneira interligada, entre outros fatores, que podem
gerar pontos de estrangulamento, atrasando entregas,

1. Ganho de eﬁciência
É fundamental que a locadora tenha um excelente domínio de
toda a situação relacionada à sua gestão do negócio, através de
um sistema de gestão integrado.
Quando se tem um bom controle, é possível organizar as diversas
operações que acontecem na empresa. Em empresas digitais, é
bastante comum você encontrar mecanismos de gestão de
negócios com relatórios em tempo real e que podem ser
consultados de qualquer aparelho móvel eletrônico disponível.

processos, tomadas de decisão, limitando a eﬁciência da
organização, sendo um freio à evolução.
Pensando nisso, a Transformação Digital pode ser uma aliada.
Ela permite substituir processos manuais por ﬂuxos de trabalho
automatizados que garantem um controle mais eﬁciente sobre
as ações, reduzindo atritos nas áreas e integrando informação
em tempo real.
Pensar na Transformação Digital é investir em formas de
aperfeiçoar os processos, eliminando descompassos que tendem
a prejudicar o surgimento de uma cultura corporativa moderna.

O interessante é que essas ferramentas possibilitam uma boa
aplicabilidade, o que faz com que você se adapte de forma eﬁcaz
às regras da sua empresa. Elas podem ser moldadas da forma
que for melhor para seu negócio de maneira rápida e intuitiva.

Empresas com processos analógicos, tendem
a desaparecer com o tempo.
Por outro lado, empresas analógicas estão perdendo espaço por
conta do tempo que seus colaboradores passam realizando
determinados processos não estruturados.
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2. Controle da gestão
Com recursos digitais você pode tornar a administração da sua
locadora ainda mais eﬁciente, pois as soluções digitais servem
para dar aos gestores maior domínio a respeito de situações
relacionadas aos seus colaboradores.

Os recursos digitais permitem a empresa se
tornar mais eﬁciente.
Esse controle permite organizar operações internas e externas
com maior eﬁciência através de work-ﬂow eletrônico e em tempo
real, simpliﬁcando a identiﬁcação de gargalos e oferecendo aos
líderes informações relevantes rapidamente para embasar a sua
tomada de decisão.
Um sistema seguro, desenvolvido para a realidade do seu
negócio, é o diferencial que fará com que cada dado gerado, nos
diferentes departamentos da locadora, se transforme em uma
informação útil para o restante do processo; essa é a chave para
aprimorar a sua gestão.
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Pense em tempos passados. Uma empresa que nos
anos 90 ignorou os impactos da microinformática,

3. Maior vantagem competitiva

Microsoft, etc, certamente perdeu mercado e depois
teve que correr atrás do prejuízo com enorme
esforço para voltar ao estágio que estava antes.
Estamos diante de uma nova era com novas
tecnologias disruptivas, inovação e evolução de

Seguir as tendências tecnológicas é ter a possibilidade de implementar várias

modelos comerciais. Dessa forma, estar em dia

estratégias que permitem sua locadora se diferenciar da concorrência.

com as inovações tecnológicas pode dar ao seu

Assim sendo, ao dar início a uma Transformação Digital, seu negócio vai estar
sempre em vantagem competitiva face seus principais concorrentes.
Pode-se utilizar, por exemplo, programas de ﬁdelização (para premiar os melhores
clientes), criar ações de promoção (por meio de campanhas direcionadas –
Remarketing), apostar em Inbound Marketing entregando conteúdo (de forma a
derrubar as barreiras de compra), entrar em contato com os consumidores
diretamente usando Outbound Marketing, entre outros.

negócio condições para se diferenciar e investir da
maneira correta.
Mas o que isso signiﬁca hoje em dia? Nesse caso,
tudo depende de como funciona a sua organização
e da devida atenção por parte dos gestores a
respeito das soluções que podem melhorar os
processos dentro dela.

A empresa sai na frente do seu concorrente com a
tecnologia.

Em um cenário o tempo todo cheio de

Enﬁm, há diversas estratégias e ações que você pode implementar na sua locadora

concorrentes precisam para superar seus

para diferenciá-la das concorrentes, contribuindo, assim, para a satisfação do seu
público.

possibilidades, ignorar tendências, possíveis
vantagens competitivas, pode ser o que os
resultados. Fique de olho nas inovações. A qualquer
momento uma novidade pode transformar o
mercado em que a sua empresa atua.

W W W. H I B R I D U S . C O M

34

4. Simpliﬁcação de processos
Com as novas tecnologias, surge um dinamismo essencial para um negócio de
sucesso. Elas permitem vantagens, como a integração de sistemas, a ação
colaborativa dentro deles e a operação através de ambiente virtual, encurtando o
espaço de tempo entre os processos.

Os resultados melhoram rapidamente e as ações ﬁcam
mais simples.
Esse tipo de avanço, entre outros benefícios, faz com que a eﬁciência em cada
etapa permite obter mais tempo para aprimoramento do processo, inovações,
validações e aperfeiçoamento.
Um alerta especial, a ser destacado é que as inovações precisam se dar em
função da melhoria dos processos já existente na empresa. Quando isso
acontece, os resultados melhoram rapidamente e as ações ﬁcam mais simples. É
diferente de querer impor novidades tecnológicas que não têm sinergia com a
rotina do negócio. Evite esse erro, pois ele pode fazer você e sua equipe perderem
muito tempo, não melhorar seus resultados e desestimular sua equipe.
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5. Redução de custos
Uma gestão focada na redução de custos empresariais é uma
gestão que deve considerar a Transformação Digital com Cloud
Computing, por exemplo, os custos operacionais podem ser
signiﬁcativamente reduzidos. Isso porque a empresa consegue
substituir gastos como a infraestrutura de TI local, realizações de
reuniões e viagens, volume de impressões, entre outros, por serviços
em nuvem.

A tecnologia permite automatizar processos,
reduzindo os custos de mão-de-obra, perdas e
trazendo maior segurança para a empresa.
Buscando soﬁsticar esse tipo de recurso na sua empresa, você pode
investir em soluções avançadas, dando ao seu cliente ou parceiro, a
segurança de estar lidando com uma empresa preparada não
somente para o mercado atual, mas, principalmente para o futuro.
No ﬁm das contas, a Transformação Digital deve ser compreendida
como uma aliada da sua empresa. É ela que dará ao seu negócio
condições para atuar com maior eﬁciência e segurança, portanto,
procure investir de acordo com a sua realidade para garantir os
resultados esperados.
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6. Crescimento do negócio
com soluções de ponta
Para se promover a Transformação Digital na sua empresa, é necessário se ter um
planejamento claro aonde se quer chegar com a mudança e a implantação de novos
processos disruptivas, qual o tempo esperado para ter o processo ﬁnalizado, qual o
investimento esperado e quais as fases do processo. É necessário portanto um
planejamento.

A tecnologia viabiliza negócio inovadores e disruptivos.
Sendo um diferencial competitivo para seu negócio, a Transformação Digital exige
investimentos e é necessário, que o orçamento destinado a esse processo seja aproveitado
da melhor maneira possível. Optar por ferramentas alinhadas com os objetivos e estratégia
da empresa, tendem a provocar retornos viáveis em curto ou médio prazo.
Em meio às constantes inovações na área tecnológica, também é necessário contar com
ferramentas que não se tornem ultrapassadas em pouco tempo. Exatamente por isso é
bastante aconselhável substituir a compra de licenças de alguns programas pela
contratação de novos.
Como exemplo de um negócio disruptivo na área de construção civil poderíamos citar a
locação de drones para monitoramento de obras utilizando tecnologias de navegação com
câmera operada a distância, um outro exemplo de negócio disruptivo poderia ser a locadora
itinerante de itens que não espera o cliente encomendar por telefone, mas vai ao cliente com
os produtos em sua carroceria e oferece diretamente, como o carro da pamonha de
antigamente, obviamente que para o negócio funcionar adequadamente, necessita de
tecnologia móvel com acesso aos sistemas da locadora entre outras coisas. É nesse ponto
que a tecnologia viabiliza um negócio inovador.

W W W. H I B R I D U S . C O M

37

7. Maior satisfação dos clientes
A Transformação Digital permite que os clientes se tornem mais próximos e criem
uma aliança sólida com a locadora, além disso o uso das redes sociais possibilita à
sua empresa marcar presença na vida cotidiana dos potenciais clientes por meio de
posts relevantes, conteúdos de extrema importância, campanhas de marketing e
ofertas especiais, por exemplo.
O fortalecimento das redes sociais é imprescindível. Sabe-se que o brasileiro passa
muito tempo utilizando essas mídias. Assim, o empreendedor que adotar essas
plataformas pode atrair consumidores e expandir seus negócios. Elas são ferramentas

As empresas podem adotar métodos de envio de
ofertas especiais por SMS, e-mail e campanhas
personalizadas via google ou facebook de acordo
com o perﬁl de seu público alvo, fazendo-se o
cliente sentir-se especial. Em contrapartida, o
comércio eletrônico também promove a satisfação
do cliente e rapidez em consultas, reservas pela
internet.

A Transformação Digital permite
que os clientes se tornem mais
próximos

importantes para se criar um canal de comunicação e otimizar seu relacionamento

O e-commerce permite ao cliente adquirir produtos

com o cliente. Por meio delas, é possível divulgar sua marca, seus produtos e serviços

e serviços com facilidade, uma vez que a opção por

em escala global, uma vez que esse espaço é utilizado por internautas de todos os

acesso online é uma estratégia fundamental para

lugares.

quem quer vencer no mundo competitivo e digital.
Um bom relacionamento com o cliente é algo
fundamental para o sucesso de um negócio. É
preciso aplicar maneiras de valorizar a experiência
do cliente para ganhar mercado.
Organizando uma estratégia digital, você obtém
recursos tecnológicos para divulgar a sua marca e
atingir um alcance nunca antes imaginado.
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CONCLUSÃO

Quanto mais cedo você se abastecer de informação e
veriﬁcar as possibilidades de avanço tecnológico internas,
mas preparado para o futuro sua empresa estará.
O avanço da Transformação Digital é um processo inexorável, e está presente no
nosso dia-a-dia, até crianças nos países de primeiro mundo, já utilizam recursos
omnichannel (multicanal), em substituição aos tradicionais cartões de crédito e débito
para realizar compras, vending machines já aceitam o pagamento com débito no
celular, países como a Suécia, já operam com robôs autômatos em carros,
empilhadeiras, plantadeiras, ônibus e caminhões fora estrada, o carro elétrico já é uma
realidade.
Entre em contato conosco para conhecer um pouco mais sobre esse assunto,
teremos o maior prazer em atendê-lo.
Hibridus Tecnologia
Parque Tecnológico de Sorocaba
Av. Itavuvu, 11.777 – CEP: 18078-005 – Sorocaba – SP
Fone : (15) 3202-6673 – WhatsApp (11) 941-541-216
E-mail: contato@hibridus.com
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Você se interessou pelo conteúdo, gostaria de de ir além ?
O que acha de conversar com um de nossos especialistas ?

QUERO BATER UM PAPO COM UM ESPECIALISTA
HIBRIDUS TECNOLOGIA
Somos uma empresa de tecnologia da informação em plena expansão com especialização em projetos,
desenvolvimento, treinamento, consultoria e redesenho de processos para empresas do Segmento de Locação de
ativos móveis que necessitem de soluções rápidas, essenciais na administração do seu dia-a-dia.
A Hibridus tem se destacado por ser uma empresa de tecnologia inovadora inserida na Transformação Digital que
desenvolve soluções muito eﬁcientes de real valor agregado a baixo custo para negócios em expansão e
transformação. Nossas soluções tecnológicas acompanham e evoluem de acordo com o crescimento e demanda de
nossos clientes, melhorando seus processos de negócio, reduzindo custos, aumentando a produtividade e
maximizando seus lucros.

Fone : (15) 3202-6673 – WhatsApp (11) 941-541-216
E-mail: contato@hibridus.com
Site: www.hibridus.com
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