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Aplicativo que compara preços de táxi e Uber incluirá também o mototáxi
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Aplicativo que compara preços de táxi e
Uber incluirá também o mototáxi
VAH, aplicativo que compara preços de viagens feitas por táxi, Uber, Cabify e
outras empresas do segmento de transporte individual no Brasil, atingiu 100 mil
downloads ontem
Rayllanna Lima | 17/02/2017  08:10

0

Tweetar

Recommend 0

VAH, aplicativo que compara preços de viagens feitas por táxi, Uber, Cabify e outras empresas do
segmento de transporte individual no Brasil, atingiu 100 mil downloads ontem.
Criado após seu criador, o desenvolvedor Márcio Bern, comparar preços dos vários serviços na
base da anotação em folha de papel antes de decidir, o app começará a ser levado a outros países
da América Latina e listará também os preços de mototáxi. Lançado em outubro do ano passado, o
serviço funciona para iOS, da Apple, e Android, do Google.
“Sou um heavy user dos serviços de transporte individual”, comenta Bern. “Eu entrava de app em
app para ver os preços para a minha corrida. Chegava a escrever em papel os valores e tempo de
espera. Daí eu escolhia a tarifa mais apropriada e voltava para o app correspondente”, explica,
acrescentando que “era um processo extremamente antiquado e manual”.
Ele conta que buscou fazer com as tarifas de transporte individual o mesmo que o Buscapé faz com
eletrônicos, eletrodomésticos e itens de decoração e esportes e o Trivago faz com pacotes de
viagem.
Para comparar preços no “VAH”, os usuários têm de informar os pontos de partida e chegada. A
partir daí, o app lista os resultados por preço e o tempo de espera, sempre do menor valor para o
maior. Os preços são extraídos automaticamente de outros serviços e incluem as várias
modalidades do Uber, Cabify, 99 e EasyTáxi.
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