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Empresa movimenta R$ 14 milhões com comparador de preços de apps como Uber e 99
A Vah mostra em uma só tela os valores de serviços como Uber, Cabify e 99 para mostrar qual vale mais a pena
19.04.2017|Por
Caio Patriani
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Marcio Bern, fundador do aplicativo Vah (Foto: Divulgação)
O crescimento dos aplicativos de mobilidade, como Uber, 99, Easy e Cabify, oferecem novas opções de transporte para algumas pessoas que não
querem mais ter um carro ou procuram uma forma mais prática para se locomover pela cidade. Porém, o aumento de opções dificulta a tarefa de
identificar qual serviço atende melhor o que você precisa em determinado momento.
Leia Também
Após assédio de taxista, empreendedora cria “Uber” para mulheres
Com isso em mente, Marcio Bern, mineiro de 43 anos, desenvolveu o aplicativo Vah. A ideia é oferecer um comparativo entre os diferentes serviços
de mobilidade disponíveis. “Eu sou um heavy user de aplicativos de transporte. Eu sempre ficava na dúvida se estava pagando o melhor preço”, disse
Bern. “O plano com a Vah é oferecer algo similar ao que Trivago, Decolar e Buscapé fazem”, referindose a comparadores de preços de hotéis,
passagens aéreas e produtos no ecommerce.
A ideia surgiu ao empreendedor quando um familiar estava hospitalizado e ele precisava visitálo diversas vezes por dia. “Todo dia eu ficava fazendo
pesquisas e testes para saber qual serviço valia mais a pena”, disse o mineiro formado em economia e administração. “Ali eu vi que existia uma
demanda para um serviço assim.”
No dia 5 de outubro de 2016, a primeira versão do Vah foi lançada para Android; um mês depois, o app saiu na Apple Store.

Print do aplicativo Vah em funcionamento no celular (Foto: Divulgação)
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A interface do aplicativo é bastante similar à do Uber, Easy e Cabify, entre outros. Você seleciona o ponto de partida e o destino e o Vah apresenta as
sua opções. O aplicativo expõe os preços de cada serviço em todas as suas categorias (exemplo: Uber X, Black etc), além de mostrar o tempo de
espera, preços dinâmicos e valores promocionais. Vale ressaltar que o aplicativo vai mostrar apenas os serviços disponíveis na sua região.
Ao escolher a tarifa desejada, você será direcionado para o respectivo aplicativo. Caso você não o tenha em seu celular, o Vah te direciona para a
Apple Store ou Google Play, dependendo do aparelho, para que possa efetuar o download.
A startup pretende incluir serviços diversificados no segundo semestre, como carros blindados e mototáxis.
A Vah planeja monetizar o seu aplicativo de três maneiras. A primeira é por um contrato que prevê remuneração por performance direto das empresas
de mobilidade, medindo quantas corridas e downloads eles conseguiram gerar para cada serviço. A segunda forma é através de publicidade e e a
terceira maneira inclui projetos diversos e algumas parceiras.
Hoje, o aplicativo está perto dos 200 mil downloads e, nos primeiros meses de 2017, movimentou mais de R$ 14 milhões em corridas. “Estamos
funcionando no Brasil inteiro e temos trabalhado com, em média, 15 mil corridas por dia”, disse Bern.
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