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1. RESUMO  

Idealizado para se tornar o ícone da nova revolução tecnológica no mercado da 

telefonia, o Smartphone conseguiu atingir patamares muito maiores, tornando-se 

uma necessidade mundial. Com um nível de funcionalidade, interatividade, 

conectividade e mobilidade jamais vistas, se transformaram em pouco tempo numa 

ferramenta de trabalho para o mundo corporativo, por sua praticidade e suporte 

oferecido, facilitando a rotina das pessoas de todo o mundo, seguindo o movimento 

crescente da necessidade por informações. Por essas habilidades, o celular se 

tornou indispensável a qualquer atividade profissional. O impacto desta mobilidade 

trazida pelo Smartphone é um acrescentamento extraordinário no mercado de 

trabalho, muitas vezes maior do que aparenta ser. A metodologia é qualitativa e o 

tema é relevante por causa da interatividade existente e da quantidade de usuários 

desse tipo de tecnologia móvel e fundamentalmente porque agrega os processos e 

estreita as relações entre clientes e empresas. Essa tecnologia cria um processo 

mais ágil e rápido na tomada de decisões conjuntas, caracterizando em 

aumentar a frequência das interações com os clientes, tomando como 

precaução que o processo seja ágil, mas sem fugir aos critérios de qualidade e 

eventualmente de auditoria quanto ao uso de informações críticas ao negócio.  

 

2. INTRODUÇÃO  

A evolução tecnológica permitiu que os antigos celulares se transformassem em um 

equipamento essencial, como os smartphones, para os usuários que buscam este 

recurso como ferramenta corporativa onde o seu alto poder de transmitir e receber 

informações são extremamente importantes em um mundo globalizado onde temos 

uma competitividade acirrada. Caracterizando em um estreitamento no processo de 

interação com o cliente, sem deixar de lado a qualidade envolvida no processo. 

Onde os clientes podem estar conectados a qualquer momento e em qualquer parte 

do mundo, modificando a forma de trabalho conhecida hoje. Contendo neste artigo a 

apresentação e os objetivos sobre o uso dos smartphones, o método utilizado, o 

desenvolvimento teórico, os resultados preliminares e as referências bibliográficas 

utilizadas no artigo. 

 

 

 

https://www.google.com.br/search?es_sm=93&q=precau%C3%A7%C3%A3o&spell=1&sa=X&ved=0CBoQvwUoAGoVChMIxZ-pl77KxwIVSJCQCh2uxA1L
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3. OBJETIVOS  

Este trabalho tem por objetivo apresentar a inovação que o Smartphone trouxe ao 

mundo corporativo e os benefícios desta tecnologia para o desenvolvimento da 

relação cliente e empresa. Visto que o mesmo revolucionou a forma de trocar 

informações buscando uma maior eficiência das empresas no processo com seus 

clientes. O que hoje é uma grande vantagem visto que a globalização tornou e vem 

tornando o mundo uma alta competitividade entre empresas, por esta importância a 

mesma esta se consolidando como a mais importante tecnologia do mercado, 

conquistando cada vez mais seu espaço nas organizações. 

 

4. METODOLOGIA  

O método realizado para a pesquisa bibliográfica tem por base artigos científicos 

referentes ao surgimento e importância do Smartphone na sociedade, além de 

reportagens em jornais e revistas especializadas. Com a verificação desses 

elementos, foi levantada a importância dos aparelhos móveis para as organizações 

caminharem ao lado da globalização e ampliarem seus horizontes trazendo as suas 

empresas uma melhor e mais ágil qualidade de serviço prestado aos seus clientes. 

 

5. DESENVOLVIMENTO  

As tecnologias utilizadas pelos administradores e colaboradores têm contribuído 

para a rapidez de informação e também, dos processos. Os Smartphones podem 

ser utilizados muitas vezes para abertura de e-mails, exibição e edição de 

documentos, diversas formas de comunicação, entre outros benefícios. 

 

                              

                       Figura 1: Smartphone e suas funcionalidades Fonte: Dnadigital.com.br, 2015. 

 

Algumas empresas constatam que, a ferramenta é um meio de canal para um maior 

relacionamento com os seus clientes e aconselham a todos os empresários a utilizar 
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esta ferramenta, pensando em seus vários benefícios, como uma ferramenta de 

mídia para críticas e sugestões, desenvolvimento de estratégias e jogada de 

marketing para o desenvolvimento de competitividade.  

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

Este artigo desenvolveu um conhecimento sobre a importância da tecnologia móvel 

para a estratégia de marketing utilizada por várias empresas dentro de um mercado 

competitivo, criando oportunidades de inovação, com o objetivo de atingir o seu 

público alvo, utilizando todas as ferramentas disponíveis para deixá-los mais 

próximos e, de algum modo aumentar a relação de interação entre cliente e 

empresa. 

 

 

 

 

          

Figura 2: Tecnologia móvel de comunicação. Fonte: Codigofonte.uol.com.br, 2015. 
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