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Sem papel! Serviços online ajudam a
criar bolões para a Copa
São Paulo – Além do álbum de figurinhas, a melhor parte da Copa do Mundo
(http://www.exame.com.br/topicos/copadomundo2014) são os bolões, úteis para mostrar
aos amigos todo conhecimento das seleções. Além de levar um dinheiro com a brincadeira.
Mas pode ser chato e trabalhoso ser "o cara do bolão". É preciso chamar os amigos, anotar
os palpites, fazer as contas e ver quem foi o vencedor. Mas a tecnologia está aqui para ajudar.
Veja abaixo quatro opções para participar de bolões virtuais.
Pitacos da Copa
A Riosoft (http://www.riosoft.com.br/), uma empresa de software de São José do Rio Preto, em
São Paulo (http://www.exame.com.br/topicos/saopaulo), criou um bolão online, o Pitacos da
Copa (http://www.pitacosdacopa.com.br/bolao/). A tabela dos jogos está pronta e é muito fácil
de fazer a sua competição. Basta entrar no site e começar um grupo. Para bolões de até 10
pessoas, é de graça.
Para grupos maiores é preciso pagar uma taxa. Para um grupo de até 50 usuários, sai por
19,90 reais. O pacote mais caro é para até 2.000 participantes, e sai por 299 reais.
Todo o trabalho é feito pelo sistema—cálculos, análises, rankings de apostadores, etc. A
Riosoft se reserva o direito de demorar até 48 horas nas contas e análises de palpites.
Central Brasileirão
Outra opção para o bolão digital é usando o site (http://www.exame.com.br/topicos/sites)
Central Brasileirão (http://bolaocb.centralbrasileirao.com.br/). Mais abrangente do que o
sistema da Riosoft, o bolão da Central Brasileirão é aberto a qualquer pessoa que queira
entrar na brincadeira. Mas não é algo restrito a amigos.
Lá, estão as tabelas de jogos da Copa do Mundo (http://www.exame.com.br/topicos/copado
mundo), do Brasileirão, Libertadores e outros campeonatos. No final do ano, os melhores
palpiteiros ganham prêmios. O primeiro colocado leva um Playstation 4
(http://www.exame.com.br/topicos/playstation4)—custando 4 mil reais, lembrados disso?
Bolão14
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Bolão14

Para
quem
quiser
brincar
usando
o
smartphone
(http://www.exame.com.br/topicos/smartphones), o Bolão14 é uma opção (disponível apenas
para Android (https://play.google.com/store/apps/details?id=io.cordova.bolao14)). O usuário
pode criar seus grupos de bolão, escolher os prêmio e chamar os amigos pelo Facebook
(http://www.exame.com.br/topicos/facebook) ou por email (http://www.exame.com.br/topicos/e
mail).
O Bolão14 não é o app (http://www.exame.com.br/topicos/apps) mais sofisticado ou bonito do
mundo, mas quebra um bom galho. A tabela já está toda publicada no aplicativo e o trabalho
que dá para criar o bolão é mínimo.
Bolão Pessoal
A última dica é o Bolão Pessoal (http://www.bolaopessoal.com.br/). Ele é um serviço na web
para criar grupos para um bolão. O criador fica responsável como administrador do grupo.
Mexer no programa é fácil. É só criar um grupo, adicionar os amigos enviando senhas por e
mail e colocar os palpites. Dentro dele, estão disponíveis a pontuação de cada pessoa, a
tabela dos jogos e dá até para fazer uma farra mandando mensagens.
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