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Uber, 99, Cabify, Easy: qual é mais
barato? Este app responde em
tempo real
Saiba qual opção tem os melhores descontos e os menores preços
no momento que você precisa de uma carona

Uber está testando novo
WhatsApp vai ao STF para
serviço em São Paulo com
evitar maisnancas/gadgets/noticia/6589257/whatsapp-vai-stf-para-evitar
bloqueios; "Brasil
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(/minhas(http:/
/send?
/www.facebook.com/sharer.php?
(http:/
/twitter.com/share?
(http:/
/portal.mypush.com.br/Share/ShareMe
usuários selecionados; (whatsapp:/
é um mercado
importante
conheça…
para nós"url={0})
(/minhas-…
text=http:/
u={0})
/www.infomoney.com.br/minhasurl=
(/negocios/grandesnancas/gadgets/noticia/6589257/whatsapp-





¸nancas/gadgets/noticia/6354739/uber{0}&text=Uber,

POR PAULA ZOGBI (HTTPS://PLUS.GOOGLE.COM/103926961102448573022/POSTS) -  13 ABR, 2017 13H45



(http://www.facebook.com/sharer.php?
u={0})
publicidade

SÃO PAULO – Com promoções sazonais e

(http://twitter.com/share?
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tarifas dinâmicas, os valores dos aplicativos
url=
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(/assuntos/aplicativos) de transporte
99,
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Cabify,/plus.google.com/share?
particular nem sempre são facilmente
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Ferramenta permite
Easy:planejar
gastos para compra
de imóveis,
qual é
previsíveis. Para calcula-los em tempo real
maisviagens
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/www.linkedin.com/cws/share?
carros e até mesmo
barato?
(/assuntos/real), e ainda mostrar códigos do
url={0})

Este
momento, existe o brasileiro App Vah.
app
responde
Sistema de Consórcios
supera

marca de R$ 20 em
bilhões e
tempo
associação vê perspectiva
real) /portal.mypush.com.br/Share/ShareMessage?
(http:/
positiva
url={0})
(/noticia/imprimir/6354739)

LEIA TAMBÉM:



Uber está testando novo serviço em São Paulo com usuários selecionados; conheça
(/negocios/grandes-empresas/noticia/6603774/uber-esta-testando-novo-servico-sao-paulo-comusuarios-selecionados)

WhatsApp vai ao STF para evitar mais bloqueios; "Brasil é um mercado importante para nós"
(/minhas-២�nancas/gadgets/noticia/6589257/whatsapp-vai-stf-para-evitar-mais-bloqueios-brasilmercado-importante)

publicidade

Em uma única tela, o Vah pede o trajeto desejado e mostra em tempo real os valores
estimados para as corridas, sem obrigar o usuário a abri-los um por um. Gratuito, ele está
disponível para iOS (/assuntos/ios) e Android (/assuntos/android).
Após receber as coordenadas, o app ordena as opções já do menor para o maior preço,
além de mostrar o tempo médio de espera para aquele momento. Clicando no nome do
aplicativo desejado, o cliente já é redirecionado para o mesmo e pode solicitar sua carona.
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