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Aplicativos gratuitos permitem acompanhar o Campeonato Brasileiro e o trânsito com um 
simples toque no telefone móvel.  

Imagine a cena: por algum motivo, é domingo a tarde e você não tem uma televisão ou rádio 
por perto para acompanhar o seu time e os resultados da rodada do Campeonato Brasileiro. 
Agora, outra situação: você está parado no trânsito ou está prestes a deixar o conforto do seu 
lar para enfrentar a estrada cheia e não sabe o que fazer para fugir disso. Nos dois casos, o 
celular pode te salvar, basta ter instalado em seu aparelho um aplicativo disponibilizado 
gratuitamente no site da Fazion Sistemas http://www.fazion.com.br. 

O programa Brasileirão 2009, por exemplo, permite ao usuário visualizar as próximas rodadas, 
os últimos resultados e a classificação completa de todos os times de futebol das Séries A e B 
do Nacional. “Além do Brasileirão 2009, estamos planejando o software para a Copa de 2010 
com mais recursos e novo design, assim como outro para acompanhar os campeonatos 
europeus”, explica Mauro, diretor geral da Fazion. 

E as vantagens vão além da simples informações sobre a rodada. “As informações ficam todas 
guardadas no aparelho, possibilitando rever rodadas antigas, resultados esquecidos, entre 
outros. O programa é de fácil utilização é gratuito e uma opção para todos os torcedores que 
possuem celulares”, finaliza o diretor, que afirma ter contabilizado mais de 60 mil usuários do 
aplicativo no campeonato do ano passado. 

Já se o problema é trânsito, o RodoviasBR pode ajudar. Isso porque ele oferece informações 
em tempo real sobre as condições das rodovias federais brasileiras de todos os estados do 
país. “Criamos um serviço de utilidade pública para mostrarmos a capacidade de nossos 
serviços e suas aplicações e a facilidade que ele oferece para os usuários”, afirma Mauro. As 
informações são fornecidas pelo DNIT (Departamento Nacional de Infra-estrutura de 
Transporte) direto ao celular. 
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