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De serviços ao consumo, EXTRA lista 40 aplicativos que vão facilitar a sua vida
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Febre entre boa parte dos quase 30 milhões de usuários de internet
móvel no país — de acordo com dados da Agência Nacional de
Telecomunicações (Anatel) —, os aplicativos para celular facilitam a
vida de milhares de brasileiros. As ferramentas disponíveis são um
atalho na busca por diversos serviços. Os aplicativos podem ajudar na
tentativa de economizar na compra de um produto, no agendamento de
tratamentos de saúde, na luta pela garantia de direitos, na missão de
conseguir um emprego e até nas reclamações sobre serviços públicos
ou privados, para citar apenas alguns exemplos.
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Diante da importância das ferramentas atualmente, o EXTRA listou 40
aplicativos, públicos e privados, que podem ajudar você no dia a dia
(veja a lista abaixo). Grande parte das ferramentas públicas
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selecionadas atendem a servidores federais, do Estado do Rio e do
município do Rio. No caso dos privados, a maioria dos itens ajudam no
compartilhamento de informações sobre serviços e preços de produtos.
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Professor de comunicação social do Ibmec-RJ, Marcio Gonçalves
afirma que os aplicativos estreitam a relação da população com
empresas e órgãos públicos.
— Estamos em uma sociedade conectada o tempo todo, durante boa
parte do dia, e as pessoas querem ter a praticidade do acesso na
palma da mão. A criação de aplicativos que facilitam a vida do cidadão
é muito importante, porém, é fundamental que sejam intuitivos. Não
adianta criar o app por modismo e totalmente burocrático, cheio de
etapas — afirmou.

Publicidade
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FLAMENGO

Sócio do Vah, que compara preços em aplicativos de transportes,
Guilherme Wroclawski considera que os brasileiros procuram cada vez
mais ferramentas que economizem tempo e dinheiro.
— Os consumidores usam esses recursos no cotidiano, para a tomada
de decisões. Hoje, temos um milhão de sessões do aplicativo por mês,
sendo que o Estado do Rio concentra 30% dos usuários — comenta.
Mariana Sgarbi, de 24 anos, é uma das adeptas da praticidade e usa
aplicativos para tudo. A médica é usuária de aplicativos como o do
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mercado SuperPrix e de ferramentas para comparar preços, para pedir
compras em casa, ter acesso a ofertas e encontrar bons preços:
— Hoje em dia, ligo o notebook raramente e dá até preguiça. Não
adianta, o melhor é resolver tudo pelo celular.
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