
 Programa para Fornecedores de Serviços de 
Assistência Autorizados da Apple

Segue-se um extracto do Manual do Programa para Fornecedores de 
Serviços de Assistência Se acha que a sua organização poderá satisfazer 
estes requisitos e deseja apresentar a sua candidatura, contacte a equipa 
local da AppleCare.

Note-se que esta não é uma lista exaustiva - cada candidatura é analisada 
individualmente pela AppleCare para avaliação da adequabilidade. 

Instalações e 
acessibilidade

Localização Localizado de preferência numa zona comercial, por 
exemplo, um centro urbano; os parques industriais 
ligeiros com bons acessos para automóveis e 
transportes públicos são também uma hipótese a 
considerar. Os endereços residenciais não são 
aceitáveis.

Visibilidade Localizado de preferência em piso térreo com fachada 
de vidro.

Recepção Área bem iluminada e espaçosa para o balcão de 
recepção dos clientes. Sem prateleiras de peças 
sobresselentes ou produtos de reparação à vista. 
Separado fisicamente da área de trabalho.

Aspecto geral Consistente com a marca Apple; interior decorado com 
tons claros, luz abundante, elegante e luminoso. Marca 
correcta usada na publicidade.

Horário de expediente Consistente com o horário de expediente local, de 
preferência com abertura ao Sábado.

Manuseamento do 
equipamento e espaço 

de trabalho

Área restrita A oficina e a área de armazenamento de peças devem 
ser separados fisicamente da área de recepção. O 
acesso à oficina deve ser restrito ao pessoal técnico. 



Medidas de protecção 
contra descargas 
electroestáticas (ESD)

Todas as bancadas de trabalho devem ter medidas de 
protecção contra descargas electroestáticas e os danos 
causados por tais descargas nos componentes 
electrónicos sensíveis. 
Tais medidas incluem coberturas para as bancadas e 
pulseiras ESD que os técnicos devem usar sempre que 
manusearem componentes electrónicos. Deve existir 
um dispositivo de teste para verificar se o 
equipamento tem uma correcta ligação de terra e se 
funciona correctamente, mantendo-se um registo dos 
testes periódicos. 

Armazenamento Durante a reparação, as peças e unidades devem ser 
armazenadas em prateleiras resistentes com as 
dimensões adequadas, com áreas separadas para cada 
tipo de produto. As unidades devem ser correctamente 
protegidas para prevenir possíveis riscos ou manchas, 
devem ser facilmente identificáveis e não devem ser 
amontoadas ou colocadas de tal forma que fiquem 
encostadas umas às outras ou em cima umas das 
outras. 

Iluminação e ventilação Deve existir uma boa iluminação na oficina, de 
preferência uma combinação de luz artificial e natural. 
A oficina deve ter também uma ventilação adequada 
que forneça ar puro e controle a temperatura.

Espaço Cada técnico deve ter à sua disposição um espaço de 
trabalho de, pelo  menos, 6 m². 

Bancadas de trabalho As bancadas de trabalho devem ser estáveis e 
resistentes, com capacidade para suportar peso e uma 
altura apropriada para o manuseamento dos produtos. 
As superfícies de trabalho deve ser lacadas ou 
revestidas com um material de protecção adequado. 

Eficiência operacional

Pessoal dedicado O AASP (Fornecedor de serviços autorizado da 
Apple)terá um supervisor experiente cuja função é a de 
assegurar a conformidade com os critérios de 
qualidade da Apple e garantir a prestação do melhor 
serviço aos clientes. O referido supervisor será o 
principal contacto da Apple junto do fornecedor de 
serviços.

Acesso à Internet A localização deve ter um acesso fiável á Internet, com 
uma largura de banda suficiente para permitir que 
todo o pessoal da assistência possa aceder 
rapidamente aos serviços e ferramentas online da 
Apple



Ambiente de teste A oficina terá os meios suficientes para reproduzir os 
sintomas descritos pelos clientes; dispositivos 
bluetooth, ligações de rede Wifi e Ethernet, linha 
analógica para testar modems, UNIDADES de disco 
Firewire e USB, e outros dispositivos.

Administração A empresa terá um sistema de controlo ou uma base 
de dados de reparações para as suas actividades de 
assistência que lhe permita recuperar informações, 
controlar todas as reparações efectuadas na oficina e 
preparar relatórios detalhados a pedido da Apple. 

Pessoal credenciado A empresa empregará pessoal técnico credenciado 
suficiente para poder processar eficazmente o volume 
de reparações, com um mínimo de um técnico 
credenciadopor cada local de assistência e pelo menos 
um técnico credenciado por trinta reparações 
efectuadas por semana. 

Indicadores de 
desempenho

A empresa procurará manter os melhores níveis de 
serviço e desempenho com base nos requisitos de 
assistência da Apple, focalizando especialmente o 
tempo de execução das reparações, a utilização de 
peças e a garantia de que os equipamentos são 
reparados na primeira visita à oficina. A Apple 
efectuará regularmente uma auditoria e análise destes 
objectivos (veja abaixo para obter mais informações). 

Idioma A documentação, ferramentas e recursos de suporte 
fornecidos pela Apple são garantidos apenas em língua 
inglesa. Tanto quanto possível, será efectuada a 
tradução e haverá pessoal disponível para prestar 
assistência noutros idiomas. No entanto, nao existe 
qualquer garantia de disponibilidade. 
Assim, é essencial que a pessoa responsável por 
trabalhar com a Apple consiga comunicar em inglês, 
quer por escrito, quer oralmente. 

Segurança e o ambiente 
de trabalho

Primeiros socorros A área de trabalho deve ter um kit de primeiros 
socorros totalmente equipado, facilmente acessível a 
todos os técnicos. Deve apresentar também cartazes 
visíveis com a descrição dos procedimentos essenciais 
de primeiros socorros, incluindo os cuidados prestados 
em caso de choque eléctrico. 

Interruptor principal A oficina tem de ter um interruptor principal de fácil 
acesso para cortar a corrente eléctrica de toda a área 
de trabalho em caso de emergência.



Segurança contra 
incêndio

A oficina deve ter extintores de incêndio de fácil acesso 
para extinção de incêndios provocados por 
electricidade (CO2).

Seguro O AASP deve ter um seguro para cobrir riscos materiais 
e pessoais em relação às instalações da empresa, 
equipamentos dos clientes e serviços prestados, cujo 
valor seja suficiente para cobrir quaisquer DANOS até 
um mínimo de € 1.000.000 ou $

Registos e requisitos de avaliação 
A Apple requer que os Fornecedores de Serviços de Assistência Autorizados 
da Apple (AASPs) mantenham (e disponibilizem a pedido da Apple) todos os 
registos de serviços de reparação efectuados, por escrito e/ou de forma 
electrónica, por um período não inferior a 5 anos a contar da data da 
reparação ou do reembolso da Apple (dos dois, o que ocorrer 
posteriormente).

A Apple reserva-se o direito de rever os registos de serviços de reparação 
do centro de assistência durante as horas de expediente, relativos a todas 
as reparações abrangidas pela garantia. Caso haja uma visita ao local para 
fins de revisão da conta, a Apple emitirá um aviso comercialmente razoável.

Requisitos de informações de clientes
Como parte do processo de reparação, a Apple realiza uma sondagem aos 
clientes sobre a sua experiência de reparação. Esta sondagem é gerada 
com base em critérios definidos, pelo que é importante ter em atenção que 
nem todos os clientes participam na sondagem sempre que têm uma 
situação que requeira o suporte. Além disso, a Apple respeita a privacidade 
dos seus clientes e adere à sua Política de Privacidade publicada no Web 
site da Apple, bem como às políticas nacionais específicas, quando efectua 
sondagens aos clientes.

No campo do GSX só devem ser colocados endereços de clientes que 
sejam utilizadores finais. Não devem ser introduzidos endereços de e-mail 
de centros de assistência, de funcionários de centros de assistência, etc.. 
Como parte do processo de revisão de contas, periodicamente a Apple 
poderá analisar a exactidão e a validade dos endereços de e-mail.



Indicadores de desempenho objectivos 
A declaração de missão AppleCare exige uma maior satisfação do cliente e 
excelência operacional. Para apoiar estas directivas, a Apple mede o 
desempenho do centro de assistência e da Apple em relação a quatro 
critérios objectivos:

Reparação à primeira (FTF) 
O indicador FTF indica quantas das suas reparações são resolvidas à 
primeira. O indicador representa o número médio de unidades reparadas 
com êxito à primeira tentativa.  

Período de tempo de reparação (REPTAT) 
O indicador REPTAT indica a rapidez com que as reparações regressam ao 
serviço de assistência. O indicador representa o número médio de dias a 
partir do momento em que o cliente solicita a assistência até ao momento 
em que o centro de assistência marca a transacção como concluída. 

Nota: Nem todos os tipos de reparação são aplicáveis em todas as regiões.

Peças por reparação (PPR) 
Este indicador representa o número médio de peças utilizadas por 
reparação num determinado mês financeiro. Dá visibilidade à eficácia das 
práticas de diagnóstico e reparação do centro de assistência. Dispor de 
técnicos devidamente qualificados e peças sobressalentes para um 
diagnóstico correcto das reparações diminuirá a encomenda de peças 
desnecessárias. 

Período de tempo para devolução de peças em más condições 
(KBBTAT) 

O período de tempo para devolução de peças em más condições (KBBTAT) 
mede o número médio de dias desde o momento em que a peça de 
substituição é expedida pela Apple até ao retorno da peça defeituosa. A 
rápida devolução das peças de assistência Apple aumenta a excelência 
operacional ao permitir à Apple reabastecer rapidamente o stock de 
assistência para pedidos futuros.


