
COMO TRANSFORMAR  
SEU NEGÓCIO DE SERVIÇOS
Métodos comprovados para aumentar os lucros, 
a produtividade e a satisfação do cliente
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Os negócios de serviços estão sobrecarregados de desafios organizacionais  
e operacionais diários que reduzem os lucros, a produtividade e a satisfação 
do cliente.  

Na era atual da Internet, é mais fácil do que nunca para clientes alternarem 
entre concorrentes e dissuadirem clientes em potencial se não estiverem 
totalmente satisfeitos com sua própria experiência. 

Baseado nos dados coletados de centenas de negócios de serviços ao redor 
do mundo, este manual básico mostra como superar os principais desafios que 
impedem negócios como o seu de alcançarem o sucesso agora e no futuro. 

A transformação é essencial, 
não opcional.



Está na hora de acabar com o problema!

�3

COMPROMISSOS 
REMARCADOS  

E CANCELAMENTOS

PILHAS DE PAPEL

ENTRADA DE DADOS 
DUPLICADOS

INFORMAÇÕES 
DESATUALIZADAS 
 SOBRE O CLIENTE

FOTOS 
PERDIDAS

FATURAS VENCIDAS

PEÇAS ERRADAS NO  
CAMINHÃO

CAOS AO FINAL  
DO DIA

CONTRATOS PERDIDOS

Supere os desafios diários com um app personalizado.
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Neste ebook, você irá: 

DESCOBRIR seis maneiras de transformar seus negócios  
por meio de um app personalizado  

• Elimine seus processos em papel; 
• Simplifique seus agendamentos (e reagendamentos); 
• Compartilhe informações essenciais entre as equipes de campo 

e o escritório principal;  
• Acabe com a procura por documentos, fotos e vídeos;  
• Gere relatórios, faturas e estimativas em campo; 
• Capacite seu pessoal de campo a fazer mais.  

DEFINA sua transformação. 
• O que você deseja transformar? 
• Por que isso fará diferença? 
• Como você medirá o progresso em direção ao seu objetivo? 

MAPEIE o processo de transformação dos seus 
negócios. 

• Planeje seu app personalizado. 
• Crie seu app personalizado.  
• Implante seu app personalizado.

Vamos  
começar 
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Saia da rotina improdutiva 
Permita que sua equipe vá além dos processos manuais e 
operacionais e se concentre no trabalho que importa. 

Trabalhe de qualquer lugar 
Ofereça informações importantes e em tempo real aos seus 
funcionários, onde quer que eles estejam trabalhando. 

Diminua a distância 
Vá além dos limites da tecnologia atual para resolver 
problemas críticos. 

Sintomas de  
uma rotina 
improdutiva 

• Informações espalhadas - 
perda de tempo procurando 
documentos e dados 
descentralizados, sem ter 
certeza que á versão mais 
atualizada. 

• Processos específicos ou 
quebrados - equipes repetindo 
processos quebrados ou sem 
direcionamento claro. 

• Tecnologia rígida - falta de 
flexibilidade, impedindo você 
de usar os apps onde você 
precisa e nos dispositivos da 
sua preferência. 

Benefícios de uma Plataforma  
de Inovação no Ambiente  
de Trabalho
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Ajudando a Arnold DaSilva  
a aumentar seus lucros  
em 577%

“Usar o app personalizado  
da FileMaker tem sido uma 
experiência maravilhosa. Ele é de 
fácil desenvolvimento e uso e faz 
exatamente o que deveria fazer. 
Ele ajudou a mudar a maneira 
como faço negócios, e isso é 
incrível.” 

— Jeremy Arnold,  
Diretor Gerente da  
Arnold DaSilva

Problema: 
Arnold DaSilva é uma empresa de logística especializada em administração 
de imigrações. Com inúmeros documentos confidenciais sendo trocados 
entre agências governamentais e empresas de advocacia, a equipe da  
Arnold DaSilva precisava de uma maneira para capturar dados dos clientes, 
acompanhar o progresso de cada aplicativo e atualizar clientes e parceiros 
em tempo real. Os negócios não podiam ampliar e crescer. 

Solução: 
O app personalizado da Arnold DaSilva permite que a equipe de 
gerenciamento monitore o progresso da equipe da sede da empresa, 
enquanto a equipe de campo está em movimento. Ele também envia 
atualizações automáticas para clientes e parceiros. 

Resultado:  
A simplificação das operações estimulou o crescimento da Arnold DaSilva.  
O tempo que a equipe de gerenciamento gastava em processos ineficientes 
foi liberado para que pudessem se focar no desenvolvimento dos negócios. 
A maior visibilidade das operações de campo permitiu que a equipe  
de gerenciamento ampliasse os negócios. A receita cresceu e o lucro 
aumentou em 577%.



Problema:  
A Nexco Maintenance Tohoku faz a manutenção das estradas e instalações 
rodoviárias do norte do Japão. Devido à imensa área geográfica, cada 
equipe da Nexco trabalha de maneira única e tem necessidades específicas. 
O gerenciamento das ordens de trabalho e relatórios em papel se mostrou 
ineficiente e problemático para o trabalho em equipe.  

Solução:  
A plataforma FileMaker permitiu que cada equipe use um app personalizado 
que pude ser modificado facilmente, à medida que as necessidades da 
equipe evoluem. A Nexco usa os apps personalizados da FileMaker no iPad  
e no iPad mini para fazer verificações rotineiras e de segurança, acompanhar 
os resultados de inspeções e emitir relatórios que incluem fotos e vídeos 
relevantes. Isso permite que as equipes de manutenção e os inspetores do 
local de trabalho se mantenham conectados e trabalhem de maneira eficaz.  

Resultado:  
A organização começou com oito apps personalizados, mas já os expandiu 
para 12, para atender às necessidades de cada equipe. Os resultados foram 
muito significativos. Usando seus apps personalizados, a Nexco simplificou as 
operações e melhorou consideravelmente a qualidade do serviço. A iniciativa 
começou na unidade de Tohoku e agora eles estão expandindo os apps 
personalizados para outras unidades e pretendem utilizá-los em toda a 
indústria de manutenção de estradas no Japão.
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Removendo processos  
de papel para a Nexco 
Maintenance Tohoku 

“Antes de passarmos a usar os apps 
personalizados da FileMaker, coletá-
vamos os relatórios diários apenas  
uma vez por mês e, em seguida, 
transferíamos todos os dados do papel 
para planilhas. Esse processo levava 
três dias. Nossos apps personalizados 
eliminaram completamente qualquer 
ineficiência causada por intervalos de 
tempo e entrada de dados duplicados. 
Agora, capturamos e compartilhamos 
dados em tempo real, de um modo 
personalizado para a estrutura e as 
operações do nosso negócio. Isso nos 
permite prestar um serviço excelente e 
resolver problemas imediatamente.”  

— Kazuaki Ito,  
Diretor Comercial da  
Nexco Maintenance Tohoku
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Vá do papel para o iPad  
ou iPhone

Um dos componentes mais importantes da transformação 
do seu negócio de serviços é a passagem de um sistema 
baseado em papel para um sistema eletrônico. 

Isso eliminará totalmente a entrada de dados duplicados e 
o tempo gasto redigitando os formulários de papel no final 
do dia. Você também obterá benefícios de produtividade e 
aumento de lucro, incluindo: 

• Fornecer a todos acesso instantâneo e em tempo real aos 
detalhes sobre o cliente, incluindo o histórico de interações 
anteriores, horas trabalhadas em cada chamada, fotos 
relacionadas e outras informações importantes. 

• Tornar o agendamento muito mais fácil ao despachar a  
pessoa certa com o conhecimento certo e as peças certas  
para cada chamada.  

• Gerenciar e distribuir novas ordens de trabalho e alterar 
solicitações sem que os técnicos precisem voltar para o 
escritório principal, atender ligações ou ver emails ou 
mensagens de texto dos despachantes. 

• Permitir a geração fácil de relatórios de serviço que contenham 
as estatísticas mais atuais das principais métricas.

Elimine seus 
processos em 
papel

1
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Eliminando papel no  
Austin Convention Center

“Nosso app personalizado da 
FileMaker permite à equipe 
permanecer no salão ajudando 
os expositores, em vez de 
precisar correr até o nosso 
balcão de serviços para pegar 
ordens de trabalho ou 
solicitações de alteração.” 

— Joe Gonzalez,  
Gerente de Serviços de TI,  
Austin Convention Center

Problema: 
O Austin Convention Center é um grande centro de eventos mais conhecido 
como o local do popular festival South by Southwest (SXSW). O centro de 
convenções precisava automatizar as ordens de trabalho e o processamento 
das solicitações de alteração para atender às necessidades dos expositores. 
Eles estavam se afogando em papel e gastando tempo e dinheiro. Todo 
formulário ou fax de ordem de trabalho e solicitação de alteração era 
inserido no sistema, impresso e distribuído em protuberantes pastas.  

Solução: 
A equipe recebeu um app personalizado da FileMaker que pode ser 
executado em iPads e desktops e mostra atualizações das ordens de  
trabalho e solicitações de alteração em tempo real. Agora, as equipes de 
planejamento acessam e atualizam facilmente as ordens de trabalho e  
os diagramas de estandes em qualquer lugar do centro em que estejam.  
As equipes de validação usam o app personalizado no salão para garantir 
que o trabalho foi feito de acordo com as especificações. O aplicativo 
também dá aos gerentes visibilidade total da programação do evento e 
pipeline de ordens de trabalho, tornando o planejamento e a escalação  
de funcionários mais tranquila e fácil. 

Resultado:  
Retorno sobre o investimento (ROI, Return on Investment) de mais de  
200% em menos de quatro meses. O Austin Convention Center aumentou  
a satisfação dos clientes e a produtividade da equipe ao se tornar capaz de 
reagir de maneira mais rápida e eficaz.  
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Simplifique  
seus agenda- 
mentos

Pessoa certa. Lugar certo.  
Hora certa. 

Ter a pessoa certa no lugar certo e na hora certa, com as  
peças certas para resolver uma chamada na primeira visita,  
é o principal objetivo da maioria dos negócios de serviços.  

Quando sua taxa de resolução na primeira vez exceder  
os 85%, seus lucros e a satisfação do cliente aumentarão 
consideravelmente. E também aumentarão as opiniões  
e recomendações favoráveis dos clientes, o que 
potencializará seu crescimento contínuo.   

O que acontece quando todos os seus clientes, técnicos, 
peças e agendamentos estão centralizados e podem ser 
acessados em um app personalizado? 

• O trabalho será especializado; 

• As peças e os equipamentos apropriados estarão à mão; 

• As rotas de deslocamento serão otimizadas; 

• Os intervalos de chegada serão diminuídos; 

• Cancelamentos e reagendamentos serão comunicados 
instantaneamente.

�11
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Melhorando resultados de 
pacientes na Lee Medical 
Services

“Ao executarmos nosso app 
personalizado da FileMaker em 
iPads, conseguimos superar um 
obstáculo considerável, e o 
resultado final foi uma proposta 
de valor muito necessária na 
área de saúde: melhor qualidade 
com custos reduzidos.” 

— Michele Lee,  
Presidente da  
Lee Medical Services
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Problema: 
A Lee Medical presta serviços médicos a hospitais, centros de tratamento 
intensivo, centros de reabilitação, casas de repouso e presídios. Ela precisava 
garantir que seus enfermeiros móveis acessassem os históricos dos pacientes 
em tempo real e usassem os dispositivos certos no momento certo para 
diminuir a preocupante frequência e custo das infecções sanguíneas 
associadas ao cateter central.  

Solução: 
Os enfermeiros móveis usam um app personalizado da FileMaker,  
executável em iPads e desktops, para registrar e monitorar todas as 
informações relacionadas aos pacientes e dispositivos. O app personalizado 
permite que enfermeiros ofereçam um tratamento de alta qualidade aos 
pacientes, reduzindo as taxas de infecção. 

Resultado:  
A Lee Medical melhorou consideravelmente a qualidade do tratamento aos 
pacientes e economiza milhões de dólares anualmente para os profissionais 
da área da saúde. A Lee Medical Services agora tem um histórico de menos 
de 0,5 infecções a cada 1.000 dias com o cateter, em comparação a muitos 
hospitais que informam taxas de infecção entre 2 e 18 a cada 1.000 dias  
com o cateter.  
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Compartilhe 
informações 
essenciais entre 
as equipes de 
campo e o  
escritório 
principal

As atualizações em tempo real 
mantêm todos informados

Imagine receber atualizações sempre que uma chamada  
de serviço for concluída, com detalhes sobres os serviços 
executados, as peças usadas e o tempo gasto. Isso é 
possível com um app personalizado da FileMaker. 

Quais são as informações essenciais para o seu negócio? 
Planilhas de clientes? Listas de ordens de trabalho? Fotos e 
vídeos dos locais ou das inspeções? Inventário? Seja o que 
for, você poderá importá-lo para seu app personalizado e 
vincular os detalhes a cada cliente. Isso dará à equipe do 
escritório principal e ao pessoal de campo acesso em 
tempo real aos detalhes mais atuais do seu negócio, 
incluindo: 

• Informações básicas sobre os clientes, como nomes, números e 
endereços; 

• Listas de ordens de trabalho anteriores e futuras relacionadas a 
cada cliente; 

• Anotações sobre interações e conversas anteriores com cada 
cliente; 

• Cópias de cada contrato assinado; 

• Fotos de equipamentos, dispositivos ou locais de trabalho; 

• O tempo que cada técnico gastou em uma ordem de trabalho.

3
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Mantendo a sincronia na  
E2 Consulting Engineers

“Quando vimos que podíamos 
automatizar ainda mais a coleta de 
dados, adicionamos mais módulos 
imediatamente, de modo que o 
maior número de dados possível 
fosse gerenciado pela solução 
móvel da FileMaker. Isso tornou 
mais simples a comunicação com 
o nosso pessoal de campo porque 
todos nós estávamos, literalmente, 
na mesma página quando eles 
inseriam os dados de pesquisa ou 
qualidade da água.” 

— John Lucero,  
Gerente de Programas da  
E2 Consulting Engineers
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Problema: 
A E2 Consulting presta serviços relacionados a engenharia, consultoria 
ambiental, oleodutos e gasodutos, operações de infraestrutura e remediação. 
A E2 estava tendo dificuldades para manter todos na mesma página durante 
a limpeza da área de sedimentos contaminados da Sulphur Bank Mercury 
Mine. Eram complicados e demorados o registro e o relato das atividades de 
limpeza entre as oito agências regulatórias diferentes, os sete subempreiteiros 
e os 20 engenheiros, cientistas e construtores locais. 

Solução: 
As equipes receberam um app personalizado da FileMaker, executável em 
iPhones, iPads, desktops e na Web. Ele captura as fotos e os registros diários 
do projeto, rastreia as ordens de alteração, emite relatórios sobre saúde e 
segurança, envia os arquivos de dados para os subempreiteiros, fornece 
relatórios de controle de qualidade diários e divulga as informações para os 
agentes da Agência de Proteção Ambiental (EPA, Environmental Protection 
Agency) dos EUA. O app personalizado também permite vários níveis de 
privilégios de acesso, o que garante a segurança. 

Resultado:  
A E2 conseguiu aprimorar suas operações de limpeza e, ao mesmo tempo, 
economizar tempo e dinheiro. Os dados centralizados no app personalizado 
da FileMaker fornece informações que colaboram significativamente com o 
progresso da limpeza.  
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É lindo ver tudo centralizado

Pare de vasculhar pastas de fotos, vídeos, filmes, 
contratos, planilhas e apresentações. Um app 
personalizado permite armazenar facilmente esses 
arquivos junto com tudo mais que se relaciona a um 
cliente, trabalho ou projeto.  

Organize-se. Vincule os arquivos relacionados, 
incluindo PDFs, vídeos e imagens. Seu app 
personalizado reflete como você insere, atualiza  
e usa as informações do seu negócio. 

• Imagens no formato JPG, PNG e TIFF;  

• Documentos no formato PDF, DOC e  
PAGES; 

• Arquivos multimídia no formato MOV  
e WAV; 

• Planilhas no formato XLSX e NUM; 

• Apresentações no formato KEY e PPT; 

• Dados no formato CSV, XML e ODBC.

Encerre a  
pesquisa 
incansável por 
documentos, 
fotos e vídeos

4



�16

COMENTÁRIOS  
E NÍVEIS DE 

SATISFAÇÃO DO 
CLIENTE

ORDENS DE 
TRABALHO, 
COTAÇÕES E 
RELATÓRIOS

CONTRATOS 
ASSINADOS E 

TIPOS DE CONTRATOS 
DE SERVIÇO

DETALHES SOBRE 
CLIENTES

AGENDAMENTOS 
DE CHAMADAS 

DE SERVIÇO

FOTOS, VÍDEOS, 
MANUAIS E OUTROS 

ARQUIVOS 
RELACIONADOS A 
CADA CHAMADA 

HORAS 
TRABALHADAS

Tipos de informações que podem ser gerenciadas com 
um app personalizado da FileMaker.

Um app personalizado consolida suas informações em um só lugar para  
acesso via iPhone, iPad, Windows, Mac e Web. 
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Alinhando imagens e registros 
de trabalho na Building 
Development Service Gmbh

Problema:  
A Building Development Service Gmbh (BDS) é uma empresa alemã  
de gerenciamento de propriedades. Ela utilizava o Excel e soluções 
pontuais para rastrear ordens de trabalho, tarefas de manutenção e 
projetos para as instalações que gerenciava. As várias fotografias 
necessárias para documentar inadequações e consertos feitos em  
um local eram um problema constante. Elas eram perdidas, salvas  
nas pastas erradas e difíceis de acessar no encontro com os clientes.   

Solução:  
A BDS usa um app personalizado da FileMaker para gerenciar o  
fluxo de trabalho e rastrear informações sobre cada propriedade e 
reparo feito no local. Os trabalhadores móveis podem tirar fotos para 
documentar cada etapa. O app personalizado também registra as  
horas faturáveis de cada trabalhador, permitindo que eles preencham  
as folhas de horas de maneira fácil e precisa.   

Resultado:    
O ROI foi alcançado em apenas um ano. A produtividade também 
aumentou muito devido à maior visibilidade e responsabilidade.  
A BDS agora é capaz de acompanhar facilmente cada projeto, do 
problema à resolução.  

"Comparando ao passado, 
quando usávamos Excel e papel, 
tivemos uma economia de 
tempo de 75% e ao mesmo 
tempo impressionamos os 
nossos clientes com 
profissionalismo moderno."  

— Manfred Dübner,  
CEO da  
Building Development 
Service Gmbh
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Gere  
relatórios,  
faturas e 
estimativas 
no campo

Do que vale capturar e armazenar informações se você não pode 
acessar, visualizar ou compartilhar dados facilmente? 

As informações armazenadas nos apps personalizados da FileMaker 
podem ser acessadas, visualizadas e compartilhadas facilmente a 
partir de um iPad, iPhone ou desktop. Esses aplicativos contêm 
recursos de geração de relatórios integrados que permitem criar 
relatórios de resumo, faturas e estimativas esclarecedoras de maneira 
instantânea. 

Seu app personalizado da FileMaker pode fornecer informações em 
tempo real por meio de painéis executivos, alertas pontuais e dados 
visuais, permitindo-lhe agir de maneira rápida e eficaz.  

As informações dos apps personalizados da FileMaker ajudam os 
líderes de negócios a tomar decisões que aumentem os lucros, 
melhorem a produtividade e mantenham os clientes satisfeitos. 

• Crie relatórios, faturas e estimativas  
em formatos populares, incluindo  
Microsoft Excel ou PDF; 

• Publique-os na Web para facilitar o  
acesso dos clientes e funcionários; 

• Crie resumos no painel executivo e 
automaticamente os envie por e-mail 
diariamente; 

• Acrescente gráficos de pizza e de barras  
para visualizar os dados.

Transforme um mar de 
informações em dados úteis

5
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Gerando relatórios 80%  
mais rapidamente na  
PMD Promotion

Problema: 
A PMD é uma agência líder de publicidade em pôsteres para vitrines que 
atua em 20 mercados urbanos. Ela precisava de uma maneira de organizar  
os esforços de 75 representantes de exposição móveis. Os detalhes da 
campanha eram enviados por fax ou email, as fotos eram colocadas no FTP, 
as anotações escritas eram ilegíveis, e gastava-se horas redigitando as 
informações e relacionando o conteúdo. 

Solução: 
Os representantes de exposição usam um app personalizado da FileMaker 
para capturar imagens, anotações e detalhes sobre o local de trabalho 
diretamente em um só lugar, eliminando a necessidade de duplicar a entrada 
de dados. A equipe de gerenciamento da PMD usa o app personalizado para 
gerar relatórios esclarecedores. 

Resultado:  
O tempo de processamento dos relatórios foi reduzido em 80%. Em questão 
de minutos, a PMD cria relatórios que integram fotos, listas dos locais de 
trabalho, estatísticas e mapas em um formato simples e de fácil compreensão. 
Isso permite à equipe de gerenciamento da empresa tomar as atitudes 
necessárias para reduzir os custos, melhorar as operações e satisfazer  
os clientes.

“Obtivemos um retorno sobre o 
investimento quase imediato com 
uma economia de US$ 40.000 ao 
ano porque passamos a evitar  
que os funcionários executassem 
tarefas obsoletas, como redigitar 
todos os dados e relacionar fotos 
com os dados discrepantes  
vindos do campo. Ao eliminar  
a necessidade de duplicar a 
entrada de dados, os relatórios  
são gerados em um tempo 80% 
menor, e a chance de erros foi 
praticamente eliminada.” 

— Dean Stallone,  
CEO da  
PMD Promotion 



Vá além do processamento de ordens de trabalho e 
capacite sua equipe de campo a fazer mais. Ao fornecer 
aos técnicos acesso a cronogramas, custo de peças e 
tempo necessário para as tarefas, eles poderão assumir 
tarefas que gerem receita adicional e ainda mais 
clientes satisfeitos. 

Você poderá capacitar seu pessoal de campo a assumir 
funções de vendas, marketing e atendimento ao cliente 
ao lhes permitir: 

Pré-agendar chamadas de acompanhamento enquanto 
estiverem no local com os clientes; 

Fazer o upsell de novos serviços e gerar novas 
estimativas instantaneamente; 

Obter a assinatura do cliente nas faturas e enviá-las por 
email para ele antes de saírem do local; 

Registrar os comentários imediatos do cliente e as 
classificações por estrelas, que podem ser usadas em 
redes sociais para atrair ainda mais clientes.
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Capacite  
seu pessoal  
de campo  
a fazer mais

Ultrapassando expectativas

6



“Acabamos de implementar 
centenas de iPads em todas as 
nossas agências. Como um banco 
local baseado na comunidade,  
o relacionamento com o cliente  
é muito importante para nós. 
Graças à FileMaker e ao iPad, 
tornamo-nos pioneiros no 
desenvolvimento de um tipo 
exclusivo de atendimento ao 
cliente, o que nos diferencia  
dos outros.” 

— Ren Kuroda,  
Diretor Administrativo do 
TOYOTA Credit Union 

Aprimorando a diferenciação  
e satisfação do cliente no 
TOYOTA Credit Union

Problema: 
O TOYOTA Credit Union é um grande banco local japonês com 38 agências. 
Os representantes de atendimento ao cliente possuíam terminais de  
dados portáteis com recursos limitados. Eles não conseguiam agendar 
compromissos nem acessar informações importantes sobre as contas dos 
clientes de maneira eficiente. 

Solução: 
Os representantes de relacionamento com o cliente agora usam um app 
personalizado da FileMaker para agendar as visitas aos clientes de maneira 
rápida e eficiente em seus iPads. Eles podem acessar todas as informações 
necessárias no app personalizado enquanto visitam os clientes. 

Resultado:  
O app personalizado resultou em uma redução imediata no agendamento de 
compromissos, fornecendo mais tempo para o preparo para a reunião e o 
atendimento às necessidades do cliente. Ao serem capazes de responder às 
dúvidas dos clientes de maneira imediata e precisa com a ajuda dos apps 
personalizados, os representantes prestam serviços financeiros melhores e a 
satisfação do cliente aumenta. Eles veem esse acesso imediato aos dados do 
cliente como uma vantagem competitiva importante sobre os outros bancos, 
que não têm dados em tempo real disponíveis durante as reuniões com o 
cliente. 
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O que, por que e como? 

Qual é a sua missão? 

Ter acesso eletrônico às informações do cliente para que os técnicos 
possam registrar detalhes completos, no iPad, sobre os serviços prestados 
durante as chamadas de serviço no campo. Acabar com a prática de usar 
formulários de papel que são redigitados ao final de todos os dias. 

Por que você está fazendo isso?  

Explique por que você quer cumprir a missão acima. Ajude sua equipe a 
entender o que a missão tem de importante e como ela beneficiará toda a 
organização. 

Como você medirá o progresso? 

Defina um plano que determine como você medirá o progresso em relação 
ao cumprimento da sua missão. Os indicadores de desempenho principais 
devem ser comunicados regularmente à sua equipe. 

Defina sua 
transformação 

O processo de transformação 
começa com a definição do que 
significa a mudança para a sua 
organização de serviços de campo.  

Esta estrutura com três etapas 
ajudará a definir o cenário de 
transformação efetiva do seu 
negócio. 

O quê = Missão 

Por quê = Finalidade 

Como = Métricas
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Como a Coastal 
Heating and  
Air define sua 
transformação 

Isto é uma maratona, não uma 
corrida, então comece devagar. 
Qualquer processo aprimorado 
fará diferença no seu negócio. 

          Missão 
Ter acesso eletrônico às informações do cliente para que os técnicos 
possam registrar detalhes completos, no iPad, sobre os serviços prestados 

durante as chamadas de serviço no campo, em vez de usar formulários de 
papel que são redigitados ao final de todos os dias. 

          Finalidade 
Quando as informações forem inseridas nos dispositivos no campo, você 
terá acesso instantâneo a informações atualizadas sobre o resultado da 
chamada de serviço, as peças utilizadas, o tempo gasto e muito mais.  
Por sua vez, isso vai: 

• Aumentar a satisfação do cliente; 

• Impulsionar o crescimento; 

• Aumentar os lucros. 

          Progresso 
Principais métricas que serão usadas para medir como estamos avançando 
em relação à nossa missão, incluindo: 

• Tempo gasto com a entrada de dados; 

• Taxa de correção na primeira vez; 

• Taxa de tempo de reparo; 

• Nível de satisfação do cliente.

Missão. Finalidade. Progresso.
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Vamos 
implementar  
seu app 
personalizado

Agora que você viu como os apps personalizados 
transformam negócios como o seu, vamos discutir como 
começar a usar o seu próprio app personalizado.   

Lembre-se de que isso é uma maratona, não uma 
corrida, e cada processo individual que você melhorar 
fará diferença no seu negócio.

As três etapas para implementar 
seu app personalizado 

Etapa 1: Planejar  
Mapeie suas necessidades e exigências  

Etapa 2: Criar  
Crie seu app personalizado 

Etapa 3: Implantar  
Compartilhe-o com a equipe
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Defina seus objetivos 
Lembra da missão que você criou quando definiu sua transformação? 
Como isso se alinha aos seus objetivos de negócios, aos objetivos da 
equipe e ao objetivo do usuário? 

Escreva os cenários do usuário 
Especifique quem usará o seu aplicativo. O que farão com ele? Onde o 
usarão? Quando o usarão? Em que dispositivos o usarão? 

Defina as necessidades de integração, segurança e implantação 
Determine a que outro tipo de fonte de dados precisará haver um vínculo, 
como o QuickBooks ou outro software de contabilidade. Qual será o tipo 
de segurança necessário e como você compartilhará o aplicativo com a 
sua equipe? 

Desenvolva e teste o seu protótipo 
O objetivo de um protótipo (mesmo que esteja no papel) é verificar o 
conceito do seu app personalizado junto à equipe antes de dedicar muito 
tempo ao desenvolvimento.   

Decida como você vai criá-lo 
Dependendo do seu nível de conhecimento, você mesmo poderá criar  
seu app personalizado do zero, contratar um consultor certificado da 
FileMaker para fazer isso por você ou contratar um técnico para uma 
abordagem mista.

A primeira etapa para obter seu 
app personalizado é mapear suas 

necessidades e exigências.  

Leia o guia completo sobre  
como planejar seu app 

personalizado para saber mais. 

Planeje seu app personalizado

Fazer download do eBook

https://content.filemaker.com/plan-create-deploy-guides-pt
https://content.filemaker.com/plan-create-deploy-guides-pt
https://content.filemaker.com/plan-create-deploy-guides-pt
https://content.filemaker.com/plan-create-deploy-guides-pt
https://content.filemaker.com/plan-create-deploy-guides-pt
https://content.filemaker.com/plan-create-deploy-guides-pt
https://content.filemaker.com/plan-create-deploy-guides-pt
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Aprenda o básico sobre banco de dados 
Primeiro, você precisará se familiarizar com os conceitos básicos sobre banco  
de dados, incluindo campos, registros, tabelas, relacionamentos, atributos e 
entidades. 

Projete o modelo de dados 
Neste momento, você decidirá quais tipos de dados se relacionarão a outros 
tipos de dados, como ordens de trabalho individuais vinculadas a clientes 
específicos. 

Projete a interface do usuário 
Os requisitos dos usuários reunidos na etapa ‘Planejar’ desta estrutura de 
trabalho irão ajudá-lo a decidir como será a aparência da interface do usuário  
e quais são as regras de negócios para conectar os dados. 

Importe os dados e faça a integração com outras fontes de dados 
Arraste e solte seus arquivos no Excel ou em outros formatos suportados  
e integre-os com fontes de dados externas, como MySQL, Oracle ou  
Microsoft SQL Server.   

Crie a lógica de negócios e projete o fluxo de trabalho 
A lógica de negócios é a programação que gerencia a comunicação entre a 
interface do usuário final e um banco de dados para criar o fluxo de trabalho 
desejado. 

Configure a segurança 
Crie contas de usuário e atribua privilégios a cada usuário. A plataforma 
FileMaker emprega um modelo de segurança unificado, onde a segurança  
que você estabelecer para um aplicativo será aplicada para iPad, iPhone, 
Windows, OS X e a Web.  

Teste o seu aplicativo 
O teste é um processo interativo e uma etapa crucial na criação do aplicativo.  
Os resultados do teste determinarão se você precisará repetir outro ciclo de 
processo de design antes de passar para a etapa ‘Implantar’. 

Após o planejamento, a próxima 
etapa é criar seu app 

personalizado. 

Leia o guia completo sobre como 
criar seu app personalizado  

para saber mais. 

Fazer download do eBook

Crie seu app personalizado

https://content.filemaker.com/plan-create-deploy-guides-pt
https://content.filemaker.com/plan-create-deploy-guides-pt
https://content.filemaker.com/plan-create-deploy-guides-pt
https://content.filemaker.com/plan-create-deploy-guides-pt
https://content.filemaker.com/plan-create-deploy-guides-pt
https://content.filemaker.com/plan-create-deploy-guides-pt
https://content.filemaker.com/plan-create-deploy-guides-pt
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Fazer você mesmo ou contratar um especialista?  

Muitos clientes da FileMaker criam seus aplicativos sem qualquer experiência com  
programação. Nós os chamamos de “desenvolvedor cidadão”. No entanto, talvez 
você prefira se associar a um consultor da FileMaker Business Alliance para criar 
seu aplicativo ainda mais rápido, aproveitando a experiência extensa dele com a 
plataforma FileMaker. 

Ou talvez você prefira fazer uma abordagem mista, contratando um técnico para 
ajudá-lo a começar.   

Caso você mesmo faça ou contrate ajuda, a Comunidade FileMaker está aqui para  
garantir o seu sucesso. 

https://community.filemaker.com/welcome
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Faça você mesmo 
Comece o desenvolvimento por conta própria. Temos recursos para ajudá-lo: 

• O site de aprendizado do FileMaker.com oferece séries de treinamento, aulas online e 
presenciais, webinars, discussões, vídeos e tutoriais.  
www.filemaker.com/br/learning 

• A Comunidade FileMaker conecta você a outros usuários e especialistas em FileMaker. Obtenha 
respostas às suas perguntas, assista a vídeos, acesse informativos técnicos, artigos de instruções, 
whitepapers e muito mais. 
community.filemaker.com 

• O site de suporte do FileMaker.com fornece documentação de produtos, artigos de base de 
conhecimento, ajuda com decisões de compra e guias de instalação:  
www.filemaker.com/br/support/ 

Contrate um parceiro da FileMaker Business Alliance 
Consultores terceirizados certificados oferecem uma variedade de serviços e podem ser chamados 
a qualquer hora e em qualquer estágio do processo. 
developer.filemaker.com/search 

Trabalhe com um técnico 
Combine os seus recursos e o conhecimento de um consultor para ter uma abordagem mista.

Qual é a melhor abordagem para você?

http://www.filemaker.com/br/learning
http://community.filemaker.com
http://www.filemaker.com/br/support
https://www.filemaker.com/br/partners/find-a-partner/


Fazer você mesmo é o 
melhor para você?  
Vamos explorar estas perguntas 
para saber mais. 

    Sim     Não  Tenho experiência 
com macros no Excel ou outras 
funções avançadas de planilha. 

    Sim     Não  Já criei uma página  
da Web ou usei código HTML. 

    Sim     Não  Gosto do desafio de 
trabalhar com novos aplicativos. 

    Sim     Não  Gosto de testar  
novos dispositivos. 

    Sim     Não  Eu me descreveria 
como alguém experiente com 
tecnologia. 

Você tem tempo para 
fazer você mesmo?  
O fato de você ser capaz não 
significa que deve fazer. 

    Sim     Não  Posso encontrar 
tempo para cuidar de projetos  
extras por conta própria. 

    Sim     Não  Sou capaz de separar 
um tempo para um treinamento 
online ou presencial. 

    Sim     Não  Eu li os guias de 
planejamento, criação e implantação 
e estou pronto para começar. 

    Sim     Não  Posso arranjar tempo 
para criar, testar, implantar e atualizar 
meu app personalizado. 

Você é um 
cidadão 
desenvolvedor? 

Uma pesquisa recente com os 
clientes da FileMaker descobriu 
que 82% deles criaram seu app 
personalizado na empresa.  
Entre eles, 52% fizeram isso  
em menos de três meses. 

Conte seus pontos!  
Dê-se um ponto para cada opção em que você respondeu “SIM”. 

7 a 9 pontos Você tem a capacidade, a mentalidade e o tempo para tornar  
seu app personalizado uma realidade. Comece hoje mesmo! 

4 a 6 pontos Você tem a capacidade, mas não deixe de reservar um tempo 
para o treinamento e desenvolvimento. Comece se familiarizando com os  
guias para planejar, criar e implantar seu app personalizado com sucesso. 

1 a 3 pontos Na FileMaker, todos podem aprender a criar aplicativos,  
mas certifique-se de ter o apoio necessário para ser bem-sucedido. Alguns 
desenvolvedores iniciantes se beneficiam da ajuda horária de um parceiro da 
FileMaker Business Alliance. Entre em contato com o departamento de vendas 
para saber mais sobre as opções de licenças para começar rapidamente com a 
ajuda de um desenvolvedor especializado da FileMaker.

Faça este teste para descobrir.

https://content.filemaker.com/filemaker-trial-pt
https://content.filemaker.com/plan-create-deploy-guides-pt
http://www.filemaker.com/support/contact.html


A última etapa é compartilhar  
seu app personalizado com  
os técnicos, despachantes e 

gerentes, que provavelmente 
aguardam ansiosos por ele. 

Leia o guia completo sobre  
como implantar seu app 

personalizado para saber mais. 

Fazer download do eBook

Implante seu app personalizado
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Hospede o seu aplicativo 
Quer você hospede seu aplicativo em uma máquina interna que 
execute o FileMaker Server ou forme uma parceria com um provedor 
de hospedagem terceirizado, seu arquivo hospedado poderá ser 
acessado com segurança pela sua equipe no iPhone, iPad, Mac, 
Windows ou na Web.  

Decida o que comprar 
Determine quantos usuários precisarão de acesso ao app personalizado 
e compre o número adequado no nosso programa de Licenciamento 
de usuário do FileMaker. O FileMaker Go para iOS está disponível 
gratuitamente na iTunes App Store.  

Determine os métodos de implantação 
Você pode decidir usar o método de uma ou duas máquinas, 
especificar os modos de autenticação e instalar certificados SSL  
nesta etapa. 

Determine a estratégia de backup 
O backup de dados é essencial. Você pode agendar backups 
automáticos que ocorram a cada 24 horas, backups progressivos nos 
intervalos que preferir ou usar um software de backup terceirizado. 

Planeje-se para a recuperação de desastres 
Um servidor standby é uma cópia recente dos arquivos do seu 
FileMaker Server que está pronta para ser implantada em caso de  
falha de hardware ou software.

https://content.filemaker.com/plan-create-deploy-guides-pt
https://content.filemaker.com/plan-create-deploy-guides-pt
https://content.filemaker.com/plan-create-deploy-guides-pt
https://content.filemaker.com/plan-create-deploy-guides-pt
https://content.filemaker.com/plan-create-deploy-guides-pt
https://content.filemaker.com/plan-create-deploy-guides-pt
https://content.filemaker.com/plan-create-deploy-guides-pt
http://www.filemaker.com/br/products/filemaker-go/appstore.html
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Por que o FileMaker? 
Diferentemente das ferramentas de programação ou aplicativos prontos, 
os apps personalizados atendem às necessidades exclusivas de equipes 
pequenas e grandes, ajudando a transformar seus negócios.

A plataforma 
FileMaker 

A Plataforma FileMaker é um 
software simplesmente poderoso 
para criar apps personalizados 
que funcionam perfeitamente 
em iPad, iPhone, Windows,  
Mac e a web. 

Assista ao vídeo de visão geral 

Veja como funciona a Plataforma FileMaker

Qualquer pessoa pode criar 
um app personalizado usando 
a Plataforma FileMaker. Crie o 
seu próprio aplicativo mesmo 
sem ter ampla experiência  
em desenvolvimento ou 
conhecimento em TI. 

Começar é fácil e acessível e, 
assim, você pode ver os 
resultados imediatamente. 

Desenvolvimento fácil

Pe
rs

o
na

liz
aç

ão

Baixa

Alta

Ferramentas de 
programação

Plataforma FileMaker

Apps prontos

</>

Alta

http://www.filemaker.com/br/custom-apps/
https://www.filemaker.com/br/platform/get-started.html
http://www.filemaker.com/br/products/how-it-works.html
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MAIS RECURSOS  
PARA VOCÊ:

Faça o download do 
relatório gratuito

Faça o download da avaliação gratuita 

Assista aos vídeos

http://www.apple.com
https://content.filemaker.com/2018-sotca-reg-pt
https://content.filemaker.com/2018-sotca-reg-pt
https://content.filemaker.com/2018-sotca-reg-pt
https://content.filemaker.com/2018-sotca-reg-pt
https://content.filemaker.com/2018-sotca-reg-pt
https://content.filemaker.com/2018-sotca-reg-pt
https://content.filemaker.com/2018-sotca-reg-pt
https://content.filemaker.com/filemaker-trial-pt
https://content.filemaker.com/filemaker-trial-pt
https://content.filemaker.com/filemaker-trial-pt
https://content.filemaker.com/filemaker-trial-pt
https://content.filemaker.com/filemaker-trial-pt
https://content.filemaker.com/filemaker-trial-pt
https://content.filemaker.com/filemaker-trial-pt
https://www.filemaker.com/br/products/demos/
https://www.filemaker.com/br/products/demos/
https://www.filemaker.com/br/products/demos/
https://www.filemaker.com/br/products/demos/
https://www.filemaker.com/br/products/demos/
https://www.filemaker.com/br/products/demos/
https://www.filemaker.com/br/products/demos/
https://content.filemaker.com/2018-sotca-reg-pt


Transforme os seus negócios 

As informações fornecidas neste eBook destinam-se estritamente à conveniência de nossos clientes e representam apenas conhecimentos gerais. Uma publicação da FileMaker, Inc. 
não representa endosso. A FileMaker, Inc. não garante que as informações, textos, gráficos, links ou outros itens contidos neste e-book sejam precisos ou estejam completos. 
A FileMaker, Inc. não garante que você obterá resultados específicos se seguir alguma orientação deste e-book. É aconselhável que você consulte um profissional, como um 
consultor de negócios ou consultor profissional, para obter orientações que se apliquem ao seu caso específico.  

© 2018 FileMaker, Inc. Todos os direitos reservados.  

https://www.linkedin.com/company/filemaker-brasil
https://twitter.com/FileMakerBrasil
https://www.facebook.com/FileMakerBrasil/
https://www.youtube.com/channel/UClfaJUhplsvB1dRYj-zUI5A

