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Atento, Contamobi e Itaú
são os grandes vencedores
do Prêmio Tela Viva Móvel
deste ano
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Atento, Contamobi e Itaú foram os grandes vencedores do Prêmio Tela Viva
Móvel deste ano, cada um com dois troféus. A Atento, com seu case de bot
para recrutamento, ganhou os prêmios na escolha do júri e no voto popular na
categoria de chatbots. A startup mineira Contamobi, com seu app homônimo,
levou o troféu no voto popular na categoria de utilitários e também o troféu de
case do ano na votação popular. E o Itaú, com o projeto Kidsbook, ficou com o
troféu na categoria entretenimento na escolha do júri, assim como o troféu de
case do ano, também na escolha do júri.
A cerimônia de premiação aconteceu na noite da última terçafeira, 16, após o
encerramento de mais uma edição do congresso Tela Viva Móvel. Confira
abaixo a lista completa de vencedores em todas as categorias.
Categoria Chatbots
Voto popular: Atento Recrutamento, da Atento
Escolha do júri: Atento Recrutamento, da Atento
Categoria Entretenimento

Últimas notícias

Voto popular: App Cennarium, da Coralbox em parceria com Skuad e Nortik

02 de junho de 2017

Escolha do júri: Kidsbook, do Itaú Unibanco

19h45

|Privacidade| Cofundador do
WhatsApp confirma no STF
que criptografia do serviço é
inviolável

18h31

|Mensageria| Audiência no
STF sobre bloqueio do
WhatsApp expõe a
divergência em relação ao
assunto na sociedade

18h24

|Bots| TIM lança chatbot para
o atendimento de póspagos

Categoria Internet das coisas
Menção honrosa: Kids On  Relógio Localizador com celular para crianças, da
Claro em parceria com a DL
Categoria Mobile Marketing
Voto popular: Oi Recompensa, da Zed em parceria com a Oi
Escolha do júri: McDonald’s App, da Arcos Dourados em parceria com Gigigo e
DM9
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Categoria Realidade virtual
18h06

Voto popular: Palmeiras VR 360º, da Beenoculus em parceria com IBM e
Sociedade Esportiva Palmeiras

|Serviços móveis| TIM adota
voz ilimitada para póspago
Mais notícias

Escolha do júri: Cidade antigamente, da mobCONTENT em parceria com
InepacRJ, Laboratório NextPuc RJ e Comitê Rio 450.
Categoria Utilidade pública/inclusão social
Voto popular: Combate ao Aedes Aegypti, da Calltech
Escolha do júri: Emergência RJ, da Nearbee em parceria com Secretaria de
Estado de Segurança do Rio de Janeiro e Centro Integrado de Comando e
Controle

Mais lidas

Categoria Utilitários

08/05/2017

Voto popular: Conta.MOBI a revolução do microeemprendedor, da Contamobi
em parceria com Fenacon, SesconMG, SesconSP e Visa
Escolha do júri: VAH  Economize Tempo e Dinheiro, da Mobint em parceria
com a VAH
Case do Ano pelo voto popular
Conta.MOBI a revolução do microeemprendedor, da Contamobi

O cerco está se fechando para
os SVAs, diz Anatel

17/05/2017

Google Assistant vai conseguir
"enxergar", graças à
computação visual

11/05/2017

Banco Neon adota pagamento
online com selfie

Case do Ano pela escolha do júri
Kidsbook, do Itaú Unibanco

12/05/2017

Mudamos: plataforma coleta
assinaturas eletrônicas para
projetos de lei de iniciativa
popular

30/05/2017

Cielo terá loja de aplicativos
para suas máquinas de POS

Sobre o MobileTime
Site dedicado ao mercado de
conteúdos, aplicações,
plataformas e soluções para
celulares, smartphones e tablets.
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