
A solução cloud mais 
eficiente para administrar as 
equipes de trabalho móveis



“Nos próximos 4 anos , quase 70% das grandes empresas com 
serviços de campo, fornecerão a seus técnicos com aplicativos 

móveis para que incrementar a rentabilidade melhorando a eficiência 
e aumentando a satisfação do cliente.”
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● Resultados / Experiências
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Solução

Demonstração do Task4Work



O problema do “field service management”

Necessidade de gerenciar operações complexas em 

localizações dispersas.

Estas operações têm grande incidência sobre a conta de 

resultados, a planificação de serviços e a satisfação dos 

clientes. 



Quais são os desafios destas companhias?

Trabalhadores em mobilidade realizando tarefas deslocalizadas:

● Com diferente complexidade
● Em diferentes localizações e escalas
● Para clientes com diferentes SLA’s
● Que necessitam diversidade de skills e recursos
● Internos ou terceirizados

A quem e como são atribuídas as tarefas?



Quais são os desafios destas companhias?

Como é monitorado o status atual?

Como facilitar recursos em momentos críticos?

Como ajudar em suas decisões?

Como aprender com as experiências e erros?

Como ter informação confiável e em tempo real dos KPI’s 
definidos?



Como se organizam para realizar estas tarefas?

Com chefes de grupos, zona ou especialidade, que 

atribuem às tarefas aos diferentes trabalhadores em 

mobilidade que têm sob sua supervisão.

São atribuídas segundo critérios definidos na estratégia de 

serviços:

● Prioridade, localização, urgência, etc.

● Skills, instrumentação, peças, etc.

● Cumprimentos de SLA’s,

● Planos de manutenção preventiva



Como se organizam para realizar estas tarefas?

As duas responsabilidades, atribuição e realização das tarefas, 

são críticas tanto para a conta de resultados como para a 

atividade da empresa.

● Incremento da produtividade e eficiência

● Reduz tempo e erros em atuação. Incrementa satisfação 

do  cliente

● Melhora e facilita a curva de aprendizado

● Fornece informação confiável e rápida para a tomada de 

decisões
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O que é Task4Work?

Task4Work é um aplicativo de Field Service Management que leva 

inteligência, controle e velocidade à gestão das equipes de campo.

Permite gerenciar e otimizar a atribuição e execução de tarefas tanto 

planificadas quanto imprevistas para funcionários em mobilidade, 

fornecendo informação relevante para a melhor tomada de decisões nos 

diferentes níveis da empresa.



O que é Task4Work?

É um aplicativo 100% Cloud que proporciona escalabilidade, 

atualizações automáticas, ausência de inversões CAPEX e 

baseada na plataforma do Google. Esqueça de:

● Armazenamento

● Backup

● Disponibilidade

● Segurança

● Administração

● Inversões à vista

● Escalabilidade



O que diferencia a Task4Work?

Sem inversão inicial nem custos ocultos

Baseada em padrões de mercado

Muito flexível e 100% parametrizável 

Curtos períodos de implementação e passo à produção

Atualizações trimestrais



Task4Work: Alguns resultados em clientes

Incrementar 20% o número de tarefas por dia de um técnico

Reduzir o número de “dispatcher” em 40%

Melhorar a eficiência em certas tarefas “complexas” em 15%

Manter o SLA com os clientes finais
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Para quem serve Task4Work?

Funcionários de campo (Field Workers):

● Otimiza seu tempo. Mais atuações por dia

● Ajuda no aprendizado. Reduz os erros

● Acesso à recursos, bases de dados, especialistas, etc..

● Incrementa a confiança na tomada de decisões

● Motivação e resultados superiores. Melhora de incentivos



Para quem serve Task4Work?

Responsáveis de grupos, zonas ou especialidades:

● Coerência e velocidade na atribuição de tarefas

● Informação exata dos resultados dos membros do grupo

● Conhecimento em tempo real do estado de todas as tarefas

● Poder gerenciar equipes mais numerosas



Para quem serve Task4Work?

Diretivos responsáveis das operações

● Melhora de resultados: redução do custo de pessoal 

○ Mais operações por funcionário (ocupação agenda)

○ Eficiência: menor tempo por operação e menos erros

● Informação a medida para tomada de decisões

● Facilidade de implementação de mudança de estratégia

● Ausência de CAPEX, pagamento por uso



Para quem serve Task4Work?

Diferentes departamentos de suporte às operações:

● Para TI: Escalável, baseada em produtos padrões, 

● Para Finanças: Economia, sem surpresas de orçamento, 

flexibilidade, sem CAPEX.

● Para RH: ferramenta de “empowerment” aos trabalhadores, 

treinamento em campo
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PLANNER

REAL-TIME

ANALYTICS

· Dashboards
· Reports
· Ad hoc queries

Analytics vision Executive Dashboard

MOBILE USERS
· Android
· iPad
· iPhone

DISPATCHERS

IOT SENSOR

CALL CENTER

CRM / TICKETING

3rd PARTY

· Manutenção
· Preventivas
· Periódicas

JOB

Restful API



Task4Work Planner

Módulo de planificação de tarefas de manutenção, preventivas ou periódicas mediante 

algoritmo de inteligência artificial.

Planifica da melhor forma possível as tarefas de manutenção por 

adiantamento à toda sua organização.

Simula diferentes modalidades de planificação e seleciona o resultado que 

melhor se adapta à organização.

Leva em conta condições como nível de ocupação das agendas dos técnicos, 

horas extras permitidas, zonas geográficas, skills, etc

Otimiza a rota dos técnicos para diminuir o tempo de deslocamento.



Task4Work Real-Time

Plataforma Cloud de Gestão de Serviços de Campo que permite administrar tanto as tarefas 

como os técnicos que trabalham em mobilidade, executando as tarefas que têm atribuídas.

Mobilidade: fornece aos técnicos, através dos dispositivos móveis, toda a 

informação que necessitam para trabalhar.

Controle da atividade em tempo real: visão 360º do estado de todos os técnicos 

e tarefas em tempo real

Otimização na atribuição de tarefas aos técnicos

Geolocalização e otimização da rota

Configurável: Personaliza a plataforma para se adaptar às necessidades. 

Configura ordens de trabalho, formulários que os técnicos/clientes responderão, 

etc



Módulo de análise de informação que permite configurar os relatórios e planilhas que a 

organização necessita para melhorar a produtividade.

Conjunto de planilhas pré-configuradas que permitirão analisar as métricas 

mais comuns da operação.

Configura de forma autônoma seus próprios relatórios e planilhas.

Conecta o módulo de Task4Work Analytics com outras fontes de dados que 

permitam gerar os relatórios necessários.

Compartilha os relatórios e planilhas com os usuários de Task4Work que 

desejar. 

Task4Work Analytics



Planilha com os 
indicadores chave 
agregados, para 
análise e tomada de 
decisões: “número de 
atuações por técnico 
e dia” - ocupação 
agenda

Task4Work Analytics : Exemplo Planilha agregada



Análise da eficiência por 
subtarefa (“Desviação vs. 
Padrão”) para determinar 
quais tarefas podem ser 
melhoradas e qual 
operário a executa 
melhor→ identificar as 
melhores práticas

Task4Work Analytics : Exemplo de Análise da Eficiência 
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http://www.youtube.com/watch?v=-SVzc2nqSW8


Obrigado!


