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Gt Motive celebra parceria com Robbialac  
O acordo assinado entre a Gt Motive e a Robbialac prevê que a Tintas Robbialac recomende o uso da ferramenta Gt 
Estimate a todos os seus clientes  

A Gt Motive assinou um acordo de parceria com a 
empresa Tintas Robbialac, através do qual a empresa de 
tintas passa a recomendar aos seus clientes o uso da 
ferramenta Gt Estimate, uma solução online que 
disponibiliza em simultâneo ferramentas de cálculo de 
orçamentação para danos de colisão, bate-chapa, pintura, 
repintura, mecânica  
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A Gt Motive assinou um acordo de parceria com a empresa Tintas Robbialac, 
através do qual a empresa de tintas passa a recomendar aos seus clientes o uso 
da ferramenta Gt Estimate, uma solução online que disponibiliza em simultâneo 
ferramentas de cálculo de orçamentação para danos de colisão, bate-chapa, 
pintura, repintura, mecânica e manutenção programada e correctiva.  

Esta parceria centra-se numa vertente de formação, em que a Tintas Robbialac 
poderá demonstrar as grandes vantagens na utilização de uma ferramenta para a 
área da colisão, mais precisamente para a pintura, com enfoque principal na 
demonstração da importante “métrica” aos seus clientes do ramo automóvel.  

Em todas as suas acções de formação, a Tintas Robbialac reservará uma parte da 
carga horária para poder demonstrar quais as principais vantagens na utilização de 

uma ferramenta que disponibiliza vários sistemas de pintura baseados no método de superfície, estudado e calculado através dos 
baremos. Para a Tintas Robbialac, a existência de uma ferramenta de cálculo com 3 baremos de pintura incluídos, tem uma enorme 
importância pois permite que o seu cliente eleja o baremo que melhor se enquadre ao seu trabalho diário de orçamentação de 
pintura.  

Toda a equipa comercial da Tintas Robbialac irá ter acesso à ferramenta Gt 
Estimate e respectiva formação, para que possa assim demonstrar aos seus 
clientes como poderão rentabilizar e potenciar a utilização do Gt Estimate na área 
da pintura. Assim, através da visão da aplicação da orçamentação nos seus 
próprios negócios, poderão apresentar uma perspectiva diferente, passando para a 
óptica da rentabilidade do seu negócio, em vez de focalizar somente a óptica do 
custo do material e imperfeição na aplicação dos tempos.  
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A Gt Motive opera na criação, tratamento e disponibilização de informação para as áreas da manutenção e colisão (integrando uma 
plataforma de comunicações entre os vários interlocutores de mercado – com o Gt Global, na reparação e nos sinistros automóveis, 
sendo líder em Espanha na gestão de informação para o pós-venda no sector automóvel.  

Segundo António Freire de Menezes, Country Manager da Gt Motive Portugal, “esta parceria é a confirmação da qualidade e eficácia 
da solução Gt Estimate, é o resultado da optimização de recursos e aumento de rentabilidade que a ferramenta Gt Estimate 
possibilita aos seus utilizadores e principalmente aos seus próprios negócios”.  

Todos os clientes Robbialac têm condições especiais de adesão ao Gt Estimate. Cada cliente Robblialac só necessitará de contactar a 
Gt Motive, fornecendo a sua correcta identificação e o seu número de cliente Robbialac e posteriormente ser-lhes-ão disponibilizadas 
as suas condições especiais. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


