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apresentação

O sistema Olho de Gato
é uma ferramenta que tem como objetivo principal 
proporcionar agilidade para novos negócios para 
revendas de veículos.

O sistema é formado por dois aplicativos, um para 
desktop, um PC ou Notebook, que serve como 
servidor do sistema e outro aplicativo para 
dispositivos móveis, como celulares e tablets com iOS 
(iPhone) ou Android (Samsung, LG, Motorola e muitos 
outros).

Gerenciando os três itens básicos (entre vários 
outros) no dia-a-dia de uma revenda de automóveis, 
como o estoque de veículos à venda, clientes e uma 
agenda, o Olho de Gato consegue administrar e 
proporcionar a organização necessária nesse ramo de 
atividades.

Atualmente o sistema está na fase 3 de 
desenvolvimento. Mas ele está sempre em evolução 
com ajuda das ideias de nossos clientes.
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Telas principais do sistema nas versões
Windows, Android e iOS

A tela principal do Windows pode ser personalizada com a identidade da empresa,
com o logotipo e as cores da revenda.

É possível personalizar a tela do
celular com o logotipo e cores
da revenda. Passando a ideia
de que é um app próprio.
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Na tela principal
é apresentada algumas informações. Na plataforma Windows pode ser observado que o programa 
fica apresentando as fotos de cada veículo do estoque. Esta função funciona como um "protetor de 
tela" que fica alterando as imagens de tempos em tempos. Com apenas um click na foto é possível 
acessar o cadastro do veículo.

Nas plataformas Android e iOS o estoque é apresentado em uma lista e com um simples toque em 
cada veículo todas as informações do mesmo podem ser acessadas.

Em todas as plataformas um veículo pode ser localizado facilmente por várias opções de busca como 
o nome do modelo, marca, ano, valor e outros.

O usuário da plataforma Windows tem uma lista na lateral direita da tela com os compromissos 
diários, tornando muito prático o acesso a pauta do dia. E, também tem, uma lista de veículos que a 
revenda está procurando para um determinado cliente.

Nas plataformas móveis (Android e iOS) ao abrir o app o usuário recebe uma notificação visual 
informando que há compromissos para hoje.

www.olhodegatoveiculos.com.br
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Exemplo de tela
personalizada
no computador

Exemplo de tela
personalizada
no celular

cliente Prime Auto Esporte cliente Feira Multimarcas
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Com um controle simples
porém com vários campos de informações, que podem ou não serem 
informados ao cadastrar um novo automóvel no estoque, o usuário do 
sistema define pelo campo Status se o veículo em questão é um automóvel 
para venda ou para compra (se é um veículo que um cleinte está 
interessado), entre outros status personalizado pela revenda.

Um veículo para venda é aquele que a empresa 
está vendendo, ele pode ser próprio da revenda 
ou de terceiros, neste caso o usuário deverá fazer 
um cadastro do cliente proprietário do veículo.

Automóveis para compra são aqueles que a 
revenda sabe que alguém está querendo adquiri-
lo. Neste cadastro também é informado outros 
automóveis que este cliente tem interesse, assim 
como qual veículo ele tem para colocar no 
negócio, uma possível troca.

www.olhodegatoveiculos.com.br
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Veículos para venda e
para procura

Entre estes campos estão os de "negociação" que ficam invisíveis na 
tela, já que o usuário pode estar mostrando ao cliente as informações 
do automóvel e o cliente não deve verificar este campos, de uso 
interno da empresa, que são formados atualmente por: valor de custo; 
comissão; margem de negociação; se o proprietário aceita troca; troca 
até que valor; RMI; observações internas.

Para os veículos de terceiro à venda na empresa, o usuário pode ou 
deve vincular com um cliente. Este vínculo é feito de maneira fácil e 
permite com facilidade a localização do proprietário do automóvel e 
vice-versa.

Além dos status venda e procurando, a 
revenda pode criar status próprios como 
"repasse", possibilitando assim 
personalizar e usar métodos próprios para 
classificar veículos.
O cadastro de cada veículo possui vários 
campos, mas novos campos poderão ser 
incluídos se necessário.

www.olhodegatoveiculos.com.br
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Na ficha cadastral do veículo tem todos os dados e as fotos do mesmo que podem ser 
compartilhadas facilmente por e-mail e/ou programas como o WhatsApp. Também é possível publicar 
o automóvel no Facebook pessoal e página da revenda. Estes recursos podem otimizar em muito as 
chances de novos negócios. Nas plataformas Android e iOS também é possível compartilhar estes 
dados por e-mail, Facebook, WhatsApp e outros apps.

Você vai se surpreender com a facilidade para gerar procurações, contratos e autorizações de 
vendas e recibos. Tudo isso com poucos cliques do mouse e com documentos padronizados, 
personalizados com seus dados e logotipo, que refletem a profissionalização da sua
empresa. Além de imprimir, o envio dos mesmo por e-mail é muito simples e prático.

www.olhodegatoveiculos.com.br
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O sistema anuncia tanto no perfil pessoal do Facebook, quanto em páginas de empresas 
e grupos de classificados.



olho de gato
s i s te m a

e-mail

Envio de e-mail pelo Windows.
Form1

Para envio de e-mails o sistema 
conta com a possibilidade de 
parecer algo bem pessoal. O usuário 
informa o seu nome, o nome do 
destinatário (o cliente), um ou mais 
e-mails de destino, um assunto e um 
texto. Além de todos as informações 
cadastradas, as importantes, o 
usuário também pode decidir se 
envia a placa, renavam, valor de 
venda e fotos.

Todos os dados determinados num 
envio, ficam salvos para um próximo 
envio. Tornando assim mais prático 
o envio de vários e-mails 
consecutivos.
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Envio de e-mails para lista de 
destinatários.
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O e-mail é recebido pelo cliente com a identidade 
da empresa, além de todas as informações 
enviadas ele contém uma assinatura com os 
dados de contato da empresa, incluindo um link 
com a sua localização no Google Maps.
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Aproveite o poder deste site, ele é um dos 
mais eficazes em vendas do nosso país, 
principalmente no ramo de automóveis.
Com o integrador Olho de Gato / OLX 
nunca foi tão fácil manter seus anúncios na 
OLX em dia.
O sistema controla automaticamente seus 
anúncios, bastando que você marque 
quais veículos devem ser anunciados.

Assim que outros sites de vendas 
permitirem uma forma de integração, o 
Olho de Gato também os disponibilizará 
para os seus clientes. Por exemplo o site 
AutoCarro, que está estudando uma 
maneira de integração.

Veja ao lado um exemplo de um anúncio 
automático e a aparência profissional do 
mesmo, causando a sensação de 
segurança ao seu cliente.
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Para o site WebMotors o Olho de Gato 
também oferece uma integração 
automática. Porém como este site não 
oferece uma ferramenta de acesso direto, 
a interação dos anúncios está sempre 
suscetível as modificações que a 
WebMotors pode fazer sem aviso prévio.

Ao lado você pode conferir um anúncio do 
cliente Três Vendas Veículos, realizado de 
forma automática pelo sistema.
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Seus veículos anunciados no Veículo Aqui automaticamente.
Imagem retirada do site www.veiculoaqui.com.brForm1

O Veículo Aqui talvez seja o principal 
ferramenta de vendas para a região sul do 
Rio Grande do Sul. O Olho de Gato 
também oferece uma integração 
automática com esse importante site de  
classificados.

Porém como este site não oferece uma 
ferramenta de integração direta, a 
interação dos anúncios está sempre 
suscetível as modificações que o Veículo 
Aqui pode fazer sem aviso prévio.

Ao lado você pode conferir um anúncio do 
cliente Feira Multimarcas, realizado de 
forma automática pelo sistema.



olho de gato
s i s te m a

editando
imagens

Seus veículos sempre ‘bem na foto’.
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O Olho de Gato tem uma ferramenta para você manipular as suas 
fotos. Com ela você pode facilmente corrigir a cor de uma foto mal 
iluminada, girar, espelhar e definir a área útil da imagem, retirando o 
que não deve ser mostrado.

Com esta ferramenta, você ainda conta com funções muito importantes para uma revenda. Repare nas 
imagens. Função Desfoque: de maneira muito simples você pode marcar uma área (com formato 
irregular) e mandar desfocar o que não deve ser observado na imagem, como uma placa de carro. 
Função Clone Retoque: com ela você consegue facilmente eliminar imperfeições de um veículo, como um 
adesivo indesejável, uma sujeira, um arranhão... Função Aplicar Placa: Por algum motivo você não tapou 
a placa com o seu logotipo, não tem problema, com essa função você pode facilmente mandar
aplicar seu logo, independente da perspectiva da foto.

Nesta imagem além de corrigir a cor da 
foto, também foi retirado um adesivo que 
estava no vidro e outro que estava abaixo 
no nome do veículo e a placa foi desfocada. 
Compare com a foto da esquerda.

Já nesta imagem foi aplicado o logotipo da 
revenda sobre a placa do veículo. Isso é 
muito importante para que não usem as 
fotos em outros anúncios e até mesmo por 
segurança, evitando veículos clonados.

Fotos bem apresentadas

Fim dos elementos
indesejáeis
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O programa é adaptável aos modelos próprios de 
cada revenda. Além do contrato de compra e venda, 
existe também contrato de somente compra, 
repasse e consignação.

CONTRATO DE COMPRA E VENDA
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Ligações telefônicas direto do app,
sem a necessidade de acessar os contatos.

Administrar clientes e
fornecedores
é um processo muito simples e 
semelhante ao cadastro de veículos, o 
usuário tem acesso aos clientes. Um 
cadastro completo, com muitas 
informações, incluindo dados para ficha 
cadastral de financiadoras. Podendo 
realizar buscas rápidas de clientes por 
nome e telefone e localizar os seus 
veículos. Ainda vinculado ao cliente 
você também dispõem de Contratos de 
Minuta.

Com o controle de fornecedores você 
tem acesso rápido a todos os serviços 
prestados por cada um. Além de 
gerenciar os pagamentos dos mesmo 
com emissão de recibo.
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Modelo de permissão de venda impressa.
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Cada revenda pode determinar as 
informações necessárias para esta 
autorização.
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Modelo de procuração emitida pelo sistema.
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O Olho de Gato torna muito fácil a emissão de 
documentos. Com poucos passos você pode gerar 
vários documentos, imprimindo quantas cópias forem 
necessárias e ter acesso o cadastro dos mesmo de 
maneira muito simples.

Além dos documentos que cada revenda pode 
solicitar, você já conta com Procurações, 
Procurações Letra C, Reserva de Domínio, Recibos 
e Notas Promissórias.

Assim como imprimir estes documentos, também é 
possível gerar PDF e enviá-los por e-mail 
automaticamente..
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Mantendo a agenda em dia.

Controlando
os compromissos
O sistema dispõe de uma agenda para 
que os usuários fiquem sempre atentos 
às possibilidades de novos negócios, 
podendo ser utilizada tanto para uso 
relacionado a revenda quanto algum 
compromisso pessoal.
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Configuração
Nesta tela ficam as informações necessárias ao uso do sistema e todos 
os dados de identificação da empresa.

www.olhodegatoveiculos.com.br



olho de gato
s i s te m a

internet

Form1

As atualizações
dos dispositivos móveis são 
realizadas quando o usuário desejar. 
Os dados são carregados e salvos 
nos aparelhos. Desta maneira é 
possível fazer consultas e 
manipulação dos dados sem a 
necessidade de internet. Com isso é 
evitado a necessidade do uso de 
dados (3G / 4G).

Este recurso é importante já que não 
obriga o usuário a estar sempre on-
line evitando o tráfego lento de uma 
internet móvel.

Desta forma o consumo de bateria 
do dispositivo é bem reduzido.

www.olhodegatoveiculos.com.br
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Dentre muitos recursos do sistema Olho de Gato, destacamos:
Compartilhamento WhatsApp, Facebook, Messenger e outros de veículos com seus clientes pelo .

Tabela FIPE, um ótimo facilitador de consulta à tabela Fipe.

Detran, busca rápida e simples aos dados de cada veículo no site do Detran RS.

Identificação do estado (UF) onde o veículo foi emplacado pela 1ª vez.

Despesas do veículo, onde são informados a data, descrição da despesa, valor, fornecedor, detalhes da despesa e situação 

de pagamento, relatórios emissão de recibos.

Movimento de Caixa, para controlar a vida financeira da empresa. Contando com um controle de Contas a Pagar e Receber.

Documentos dos veículos, guarde cópias de documentos digitalizados ou qualquer outro arquivo que for necessário. Assim 

uma consulta futura ou compartilhamento será muito mais ágil e fácil.

RMI - Reajuste Mensal do Investimento - proporciona uma maneira de avaliar se o investimento em um veiculo próprio está 

valendo a pena ao longos dos meses.

Verificar possibilidade de negócio, uma busca automática ou manual no banco de dados verificando se existe um veiculo à 

venda (incluindo os para troca) que tenha algum cliente interessado.

Utilização de um computador como um dispositivo móvel (desktop ou note book) , como um celular, isso permite acesso fora 

da sua rede local.

Ficha de avaliação, com os dados de um veículo de terceiro avaliado, para um consulta futura, podendo assim manter o 

mesmo critério de avaliação de um veículo já avaliado e confirmar se todos os opcionais ainda estão presentes.

Integração site da revenda do sistema com o  (para isso é necessário a permissão para acesso a área restrita do seu site e 

uma análise do mesmo).

Site pronto para quem não tem site ou deseja atualizar o seu atual, sem a necessidade de contratar um desenvolvedor de 

websites, proporcionando assim uma enorme economia.

Integração entre revendas, que permite a busca de veículos que estão à venda em outras lojas que utilizam o sistema Olho 

de Gato.

CRM. Mantenha o seu cliente sentindo-se especial, com o recurso de aviso e envio de e-mail com um cartão especial e 

personalizado no dia do aniversário dele.

Análise de investimento em mídia. De maneira muito fácil você pode avaliar e determinar quais veículos de publici-dade 

estão dando mais retorno, como jornais, sites de buscas, rádios, redes sociais ou qualquer outro meio.

Vencimento de procurações. Não perca mais o prazo de validade de uma procuração evitando

transtornos e multas. O Detran prorrogou o uso da validade até o início de 2018.
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