ALUNO (A): BÁRBARA NYCOLLE GUIMARÃES E SILVA
TÍTULO
App de compras (Araujo Delivery Now)
ÁREA DO PROJETO
Vendas
RESUMO
Esse projeto tem como objetivo
desenvolver um aplicativo de delivery de
compras de mercado, com a intenção de
evitar aglomerações de pessoas nos
estabelecimentos, sem prejudicar o
lucro das empresas, podendo até
aumentá-lo, tendo em vista que o
número de pessoas que gostam desse
tipo de serviço tem crescido nos últimos
tempos.
INTRODUÇÃO
Por meio desse aplicativo de
compras de supermercado, o cliente
poderá escolher o que quer comprar no
conforto de sua casa, usando apenas o
seu celular, podendo não apenas realizar
as compras, mas pagá-las pelo app,
usando cartão, ou dinheiro no ato do
recebimento de seu pedido.
FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
Os aplicativos de delivery são
ferramentas que caíram no gosto popular.
As lojas oficias Google Play e App Store
registram milhões de downloads de
serviços como iFood, Uber Eats, Rappi,
Loggi e Apptite – este último é destinado ao
público interessado em alta gastronomia.

Disponíveis para acesso em celulares com
sistema Android e iPhone (iOS), as
plataformas buscam se diferenciar das
demais para conquistar o público, seja com
descontos, facilidades na entrega ou opções
de veículos de transporte.
MÉTODO
Para que este projeto possa ser
colocado em prática, será necessário
contratar uma empresa especializada na
criação de aplicativos para smartphone
e realizar um treinamento com os
funcionários para que estes conheçam o
funcionamento do aplicativo.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com o aplicativo ativo, a empresa
irá
vender
mais,
diminuindo
a
quantidade de pessoas no espaço físico,
o que proporcionará maior flexibilidade
para os clientes no momento que
desejarem fazer alguma compra, ou
seja, o cliente terá mais uma opção para
realizar seu pedido, isto é, atendimento
presencial e virtual.
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