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1 RESUMO 

Neste artigo será apresentado o seguinte problema: Meios de Comunicação e           

recebimento de informações mais acessíveis, dentro de uma empresa de          

transportes, um estudo sobre como é feita a comunicação entre cliente e fornecedor             

em relação a sua qualidade e agilidade ao recebimento de mercadorias. A            

implantação do aplicativo, traz uma melhoria da tecnologia sendo utilizada para           

capturar, transmitir, armazenar, recuperar, manipular ou expor informações usadas.         

A solução foi explorar as tecnologias a nossa disposição, nesse caso colocamos em             

evidência o uso do aplicativo de troca de mensagens, tendo informações           

constantemente compartilhadas, além de proporcionar redução de custos, obtendo a          

partir de qualquer lugar acesso a todos os dados. Aplicativos de comunicação via             

texto, imagens, multimídia e outros, estão presentes em toda parte e           

revolucionaram o modo, com que as pessoas trocam mensagens, portanto uma boa            

logística, depende sempre de uma comunicação eficaz, para que possa alcançar um            

nível de serviço adequado às suas necessidades . 

 

Palavras-chave: Tecnologia. Transportes. Comunicação. Informação. 

 

2 INTRODUÇÃO 

A Tecnologia da Informação tem como função apoiar na execução de determinada            

tarefa, além da sua importância na comunicação, auxiliando na sua transmissão de            

informações que são vitais para tomada de decisão dentro da empresa. Com esse             

gerenciamento é possível eliminar processos e otimizar de forma que tornem as            

atividades mais eficientes e eficaz. 

É importante que esses sistemas sejam constantemente analisados, para descobrir          

assim se seu desempenho ainda satisfaz as suas necessidades, tornando a           

empresa mais competitiva. 

3  OBJETIVO 

Apresentar aplicativos de celular para troca de informações de forma gratuita           

 

 

 

 



  

ou custo reduzido que forneça uma comunicação de qualidade, trazendo assim uma            

otimização do processo de comunicação e transmissão de informações necessárias          

para a execução do serviço. 

Objetivos específicos são: Identificar o problema na logística; Procurar uma          

alternativa que solucione o problema da melhor maneira e Analisar se o resultado             

cumpriu com as expectativas. 

4  METODOLOGIA  
O método de pesquisa utilizado é bibliográfico e através de relatórios para o             

desenvolvimento e citações dos livros que a instituição de ensino disponibiliza aos            
alunos. 

A metodologia é apresentada como o estudo dos métodos, da forma ou dos             
instrumentos usados para a realização de uma pesquisa científica; é o           
conhecimento dos métodos que auxiliam o pesquisador na elaboração do          
trabalho científico.Na descrição metodologica, é necessário que fique        
estabelecido como a pesquisa será desenvolvida. (BOTELHO, 2013, p.68).  
 

Será feito um estudo de caso numa empresa de pequeno porte na área de              

transporte. Segundo YIN( 2001, p.23),Em outras palavras, o estudo de caso como            

estratégia de pesquisa compreende um método que abrange tudo com a lógica de             

planejamento incorporando abordagens específicas à coleta de dados e à análise de            

dados. 

 

5  DESENVOLVIMENTO 

Os sistemas tecnológicos apresentados utilizados pela empresa são básicos         

e de fácil compreensão e aplicação, foram selecionados com o objetivo de não ter              

gastos para a empresa, o sistema de Base de Dados via Excel são de fácil acesso a                 

toda e qualquer empresa e é fundamental que a diretoria da organização tome             

decisões através do fluxo de informações estrategicamente,esperando ter retorno         

significativo em relação a diminuir gastos, e aprimorar a qualidade e a visão da              

empresa. 

Aplicativo de comunicação via texto, imagens e multimídia como Whatsapp e           

outros, revolucionaram o modo com que as pessoas trocam mensagens. 

Segundo Izidoro, (2016, p. 59): 
A Internet e possivelmente o maior sistema de engenharia da humanidade.           
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È uma rede de computadores que conecta milhares de dispositivos ao redor            

do mundo e que disponibiliza uma variedades de serviços como correio           

eletrônico, navegação na web, mensagens instantâneas,jogos      

compartilhamentos de arquivos  entre outros. 

 

As novas tecnologias participam cada dia mais nas organizações, seu papel e            

organizar, simplificar serviços, diminuir custos de gerenciamento é se destacar pelo           

seu desempenho no mercado competitivo. Portanto é uma forma da empresa se            

diferenciar no seu processo de serviço das demais. 
 

6 RESULTADOS PRELIMINARES 

Em desenvolvimento, pretende-se apresentar um estudo de caso em que o           

aplicativo de troca de mensagens, possibilitará uma melhoria em comunicação,          

possibilitando a satisfação do cliente. 
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