
 

 

Aplicativo desenvolvido pelo Banco Volkswagen 
mostra localização dos estádios da Copa e os 

melhores caminhos 
 
 

 Download é grátis e está disponível para os sistemas IOS e Android, em 

português, inglês e espanhol 

 Aplicativo sugere rotas em tempo real  
 

 
 
                              

 

São Paulo, 20 de abril de 2014 – O Banco Volkswagen, maior banco de montadora 

do país, acaba de lançar o Smart Traffic, um aplicativo para smartphones que vai 

indicar os melhores caminhos e facilitar a vida dos usuários que trafegam por regiões 

movimentadas ou desconhecidas. Com download grátis, que poderá ser feito pela 

Apple Store, Play Store e por meio de um atalho no site do Banco, o Smart Traffic 

opera nos sistemas IOS e Android. 

Aproveitando o grande fluxo de turistas que virão para a Copa do Mundo, o aplicativo 

do Banco Volkswagen tem como diferencial mostrar a localização de todos os estádios 

FIFA de futebol no país, sugerindo as melhores rotas. Por isso, a ferramenta foi 

desenvolvida em três idiomas (português, inglês e espanhol), e está disponível no 

Brasil, Reino Unido e México. 

Desenvolvido pela Volkswagen Financial Services da Alemanha, com o mesmo 

sistema que vem acoplado aos carros do Grupo Volkswagen na Europa (INRIX), o 

Smart Traffic também calcula o tempo estimado do percurso e disponibiliza notícias 

atualizadas sobre o tráfego, permitindo identificar qual é a via de melhor circulação por 

meio de cores. 

 

 



 

 

“Acreditamos que o Smart Traffic, em especial durante a Copa, pode ajudar muito os 

usuários – sejam eles brasileiros ou estrangeiros - a se locomoverem de um jeito 

confiável, prático e gratuito.”, explica Renata Antonucci Giannini, superintendente de 

Marketing e Desenvolvimento de Negócios da instituição. “Temos o objetivo de ampliar 

a presença nas novas ferramentas de interação com o público. O aplicativo também 

terá um espaço com um breve conteúdo institucional e, caso o usuário queira saber 

mais, será direcionado ao site da companhia”, destaca. 

Por meio dos QR Codes abaixo é possível localizar o aplicativo nas Stores e fazer o 

download: 

 

 

A Volkswagen Serviços Financeiros é formada pelo Banco Volkswagen, Consórcio Nacional 

Volkswagen e Volkswagen Corretora de Seguros. Fundada em 1956, a empresa oferece 

produtos para facilitar o acesso para automóveis de passeio, veículos comerciais e caminhões 

e ônibus Volkswagen e MAN, além de  veículos Audi e motocicletas Ducati. Conta com sete 

filiais e postos de atendimento distribuídos pelo País. Atende a aproximadamente 600 

concessionários da marca. Em mais de cinco décadas de atuação no Brasil, o Banco 

Volkswagen alcançou uma carteira de R$ 24 bilhões e possui uma base com mais de 940 mil 

clientes. Mais informações no site da empresa: www.bancovw.com.br 
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