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NOVIDADES

OFICINA  MECÂNICA  BB:  Rio  de  Janeiro  acaba  de  ganhar  oficina  “Big
Brother”, onde clientes podem acompanhar ao vivo pela internet tudo o que
acontece com seus carros.

CONCEITO BB: A tecnologia apelidada de BB também sugere aos clientes,
que o serviço ágil e transparente e que economiza tempo e dinheiro também
pode ser chamado de BB por ser “bom e barato”.

SOBRE  A  CAMERA  1:   Os  sócios  da  oficina  investiram  em 1  sofisticada
câmera. Não se trata de uma “web-cam” comum, e sim uma câmera com um
servidor de Internet embutido, chamada câmera IP. 

SOBRE  A  CAMERA  2:   A  câmera  utilizada  pode  transmitir  imagens
diretamente  para  a  internet  já  que  possui  um servidor  embutido  (e  em
função disso é chamada câmera IP – Internet Protocol). 

SOBRE A CAMERA 3:  Pode-se assistir os seus registros diretamente pelo
browser (ex.: Microsoft Explorer) apenas digitando o seu endereço de IP. 

MAIS TECNOLOGIA?: Os outros serviços “hi-tech” oferecidos pela Millenium
são os seguintes:

1- Diagnóstico computadorizado (gratuito para os clientes durante os
primeiros meses de funcionamento)
2-  Notebook dedicado  para  conexão  com  a  Unidade  Central  de
Processamento dos automóveis mais modernos e importados
3-  Estetoscópio  eletrônico  para  análise  de  ruídos  característicos  de
motor danificado
4-  Computadores  com  banco  de  dados  técnicos  dos  carros  das
principais marcas

POR QUE TANTA TECNOLOGIA?  : Os automóveis mais modernos e veículos
importados possuem um computador interno (também chamado de Unidade
de Controle Central) que registra as falhas e avarias. A tecnologia ajuda a
detectar as falhas e avarias do carro, economizando tempo e dinheiro. 

PERTINHO, NO CENTRO DA CIDADE: A localização estratégica da oficina é
outro fator de sucesso. Os clientes deixam seus carros no conserto durante o
dia, podem acompanhar pela Internet o trabalho que esta sendo executado e
apanhá-los antes de retornar para casa. 
 
PREÇOS MAIS BAIXOS: Diagnóstico mais rápido e preciso resulta em menos
tempo de mão de obra e serviços mais baratos. 

*****
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ARTIGO

A REBIMBOCA DA PARAFUSETA

Era  só  chegar  na  oficina,  que  o  mecânico
tirava  o  boné,  coçava  a  cabeça  por  alguns
segundos, franzia o nariz e os olhos ao mesmo
tempo, abria o capô do automóvel e passeava
em torno do automóvel como se não soubesse
por  onde  começar.  Finalmente  se  debruçava
sobre o motor  e  com um pedaço de flanela
lambuzada  de  óleo  começava  a  mexer  em
algumas  partes,  em  um  processo
experimental,  que  mais  parecia  uma  ciência
que,  para  qualquer  leigo,  era  algo  de  uma
complexidade intangível.

Qualquer  conserto  poderia  levar  até  dias.  A  verdade  era  a  seguinte:
estávamos nas mãos daquele ou de qualquer outro mecânico e não havia
solução a não ser confiar cegamente no que for que ele dissesse. A anedota
entre os amigos sempre mencionava a tal da rebimboca da parafuseta. Esse
era o “lexicon” desse inexorável universo mecânico. E até há pouco tempo, o
fato é que os leigos e os donos de carros importados deveriam receber um
quinhão no céu a mais por sofrer (e pagar) tanto com consertos de seus
automóveis.

Foi  aí  que  entrou a  originalidade de dois  irmãos cariocas.  Marcos  Beims,
engenheiro  mecânico,  cultivou  a  paixão  por  automóveis  dentro  de  seu
próprio  lar,  em  uma  oficina  mecânica  caseira.  Ainda  adolescente,  os
consertos dos seus próprios carros eram feitos por ele mesmo, enquanto, seu
irmão,  Edgar,  entusiasta  por  tecnologia,  tornou-se  empresário  de  uma
empresa desenvolvedora de software. 

Cansados  da  mesmice  das  oficinas  disponíveis  e  da  velha  anedota  da
rebimboca  da  parafuseta,  resolveram criar  um novo  conceito  em oficina
mecânica:  a  Oficina  Mecânica  Monitorada.  Uma espécie  de  “Big  Brother”,
onde os donos podem acompanhar ao vivo, o conserto de seus carros pela
internet.   A  idéia  era  a  de  cativar  a  clientela  pela  transparência,  pela
honestidade e também, é lógico, pela tecnologia. 

E logo surgiu a pergunta de um amigo mais próximo: “mas, Edgar, se vocês
estão investindo tanto em tecnologia, os serviços não vão encarecer? Afinal
de contas, quando eu preciso colocar meu carro na oficina, eu procuro um
serviço barato...”
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Porém Edgar  explica  que com a  tecnologia  os  serviços  barateiam:  “se  a
minha oficina avalia mais rapidamente e precisamente as falhas e avarias de
um automóvel, o meu mecânico economiza tempo e posso agora consertar
dois carros, no tempo em que consertava um”.

Os empresários, que possuem planos de expandir a empresa, já começam a
cativar a clientela do centro da cidade (estão localizados na Sacadura Cabral,
120 Loja B, a menos de 200 metros do começo da Av. Rio Branco, na Praça
Mauá).  Afinal  de  contas,  além  do  preço  barato,  da  tecnologia  e  da
transparência, a Millenium é um negócio de família e amigos que acreditam
principalmente em cultivar relacionamentos. 

*****
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RELEASE

CLIENTES ACOMPANHAM CONSERTO DE CARROS PELA INTERNET
Millenium Auto Center Conquista Clientes com Câmera Exclusiva, Tecnologia e Preços Baixos

Rio  de Janeiro,  6  de  setembro  de 2006 –  (Comunique-se)  Donos  de  carros
importados e leigos que precisavam confiar cegamente em seus mecânicos acabam
de ganhar uma oficina que garante a própria idoneidade.  A idéia de dois irmãos
gaúchos está cativando a clientela do centro da cidade pela originalidade, finalmente
soluciona as questões-chaves na escolha de uma oficina, como por exemplo, saber
se o mecânico é de confiança ou se ele esta fazendo o que é realmente necessário. 

Para isso, os empresários apostaram na tecnologia e investiram em uma sofisticada
câmera IP para que cada cliente possa deixar seu carro e sair da oficina seguro de
que todo trabalho será monitorado e pode ser acompanhado pela Internet. Além
disso, todo carro que entra na Millenium recebe diagnóstico computadorizado através
de um laptop dedicado apenas a se conectar a sua Unidade de Controle Central, que
é  o  computador  interno  que  registra  as  falhas  e  avarias  dos  automóveis  mais
modernos. 

“Para carros importados e semi-novos nossa tecnologia é importantíssima. Porém o
mais importante é que isso permite que a gente economize tempo e recursos, o que
acaba se traduzindo em economia para nossos clientes”, afirma Marcos Beims, sócio
da Millenium Auto Center,  confirmando o enorme sucesso já no primeiro mês de
funcionamento.

Para  ver  para  crer,  visite  o  site  da  Milenium  (www.milac.com.br)  e  “dê  a  sua
espiadinha”. E na hora que você ou um amigo precisar de uma oficina de confiança,
na Millenium você tem a tranqüilidade,  a  transparência  e o melhor  de tudo,  um
serviço BB: bom e barato! 

Sobre a Milenium 

A Millenium nasceu com a proposta de estabelecer uma nova categoria em oficina
mecânicas:  a  Oficina  Mecânica  Monitorada,  onde  conceitos  como  transparência,
honestidade, ética, agilidade, economia e eficiência são postos em pratica.

Esta  inovação  também  está  compromissada  à  alta  tecnologia.  Trabalhar  com
ferramentas corretas e modernas permite oferecer um diagnóstico rápido e preciso
além de serviços mais rápidos, econômicos e de qualidade. 

Contato
Sócios: Marcos Beims e Edgar Beims 
Endereço: Rua Sacadura Cabral, 120 Loja B - Centro - Rio de Janeiro 
(a menos de 200 metros do prédio RB1 na Av. Rio Branco, 1)
Telefone: +55 21 2233-2281 Fax: +55 21 2233-2281

Assessoria de Comunicação: Karina Goldrajch
+ 1 (408) 823 5154
karina@goldcomunicacoes.com.br
Skype: kgoldrajch
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COMO CHEGAR

>> Para quem vem da Av. Brasil 

Siga pela Av. Rodrigues Alves (Av. do Cais do Porto) continuamente.
Ao final, será obrigatório virar à direita, entrando na Barão de Tefé.
Uma vez nela, a primeira rua à esquerda será a Av. Venezuela. Não
entre nela, entre na segunda rua à esquerda, que é a Coelho e Castro,
uma vez nela, a esquina da segunda rua à direita está a Millenium.

>> Para quem vem do Centro 
 
Basta saber chegar à Praça Mauá. Uma vez nela, siga em frente pela
Av. Rodrigues Alves (Av. do Cais do Porto) na pista da esquerda. Ao
final,  será obrigatório virar à esquerda, entrando na Barão de Tefé,
uma vez nela, a primeira rua à esquerda será a Av. Venezuela. Não
entre nela, entre na segunda rua à esquerda, que é a Coelho e Castro,
uma vez nela, a esquina da segunda rua à direita está a Millenium.

MAPA E FACHADA
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MAIS INFORMAÇÕES

 

Sócios: Marcos Beims e Edgar Beims

Luiz Edgar T. Beims  - edgar@milac.com.br 
Marcos Beims - marcos@milac.com.br 

Endereço: Rua Sacadura Cabral, 120 Loja B - Centro
- Rio de Janeiro - RJ - CEP: 20081-262
Telefone:  +55  21  2233-2281  Fax:  +55  21  2233-
2281

Assessoria de Comunicação: Karina Goldrajch
+ 1 (408) 823 5154
karina@goldcomunicacoes.com.br
Skype: kgoldrajch
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