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INSTALAÇÃO

1.REQUISITOS

O Tindiana Fretes foi desenvolvido para ser compatível com duas plataformas diferentes: os 
sistemas iOS 9.0 - ou superior da Apple e Android 4.1 - ou superior da Google. 

2. DOWNLOADS APP TINDIANA FRETES

Por se tratar de duas plataformas diferentes segue o procedimento de cada 
plataforma separadamente.

2.1. ANDROID  

Ná área de busca da Play Store digite o termo “TINDIANA”, ao localizar o aplicativo 
clique no ícone TINDIANA FRETES e na aba INSTALAR.
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Pronto seu aplicativo foi instalado!
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INSTALAÇÃO

2.2. iOS

Ná área de busca da Loja do Itunes ou Apple Store digite o termo “TINDIANA”, ao 
localizar o aplicativo clique no ícone TINDIANA FRETES e na aba OBTER.

Pronto seu aplicativo foi instalado!
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CADASTRO

CADASTRO

Ná página inicial do App Tindiana Fretes você encontra o botão CADASTRAR-SE, ao 
clicar você será redirecionado para o site.

Faça seu cadastro através do CPF ou CNPJ, cadastro sujeito à aprovação da 
Tindiana Transportes.

Caso esqueça sua senha, na tela inicial também será possível o resgate da senha 
através do email cadastrado.
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UTILIZAÇÃO

UTILIZAÇÃO

Após aprovação do cadastro, ao acessar o app, na aba de FRETES faça a busca por 
FILIAL e DESTINOS para consultar os fretes disponíveis. Escolhido um dos modelos de 
fretes, as informações adicionais, valores e contatos estarão disponíveis na tela.

1) Tela de relações 
de fretes por FILIAL

2)Clique na FILIAL
desejada e o APP
apresentará a relação
de fretes diponíveis
por destino ou clique 
no ícone DETALHES 
para ver Todos os 
FRETES da FILIAL

3) Selecionado o ícone 
ou o DESTINO veja os 
FRETES da FILIAL ou 
do destino desejado 
conforme opção 
escolhida

4) Escolhido o FRETE 
desejado, clique e o 
APP mostrará todas 
as informações 
relacionadas tais 
como: tarifa, local, 
tipo de produto

Destino
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ATENDIMENTO

ATENDIMENTO ONLINE

No próprio aplicativo na aba de ATENDIMENTO é possível a troca de informações 
entre motoristas e a Tindiana, para fornecimento de maiores informações sobre fretes ou 
dúvidas gerais.

Em todas as telas do aplicativo, no canto direito superior existe o ícone de um 
telefone que disca diretamente para a central através do 0800 da Tindiana.

1) No canto superior 
direito você encontra 
um ícone para ligar 
diretamente para 
nosso 0800

2) O contato da 
FILIAL, telefones e 
email ficam 
disponíveis na tela de 
detalhes do FRETE

3) Clique no Ícone de 
atendimento para 
acessar nosso chat e 
ter atendimento 
online
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