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A guerra entre os aplicativos de transporte privado
nunca foi tão grande no Brasil. O mercado que antes
era dominado pelo Uber ganhou muitos concorrentes
e quem acabou ganhando foi o consumidor, que pode
usar promoções e cupons para pagar cada vez menos.
Mas como saber qual corrida ២�cará mais barata na
rota que você irá fazer: Uber, 99, Cabify, Easy Táxi,
táxi comum? Essa é a função do aplicativo Vah.

Junho é o Mês do Amor no D...
Eleito o Melhor Hotel de Praia Um Lugar Mágico

Até pouco tempo, com tantas promoções, alertas e
SMS com cupons promocionais, era difícil saber qual
dessas empresas oferecia o melhor preço. O que era preciso fazer? Entrar em app por app e
comparar os preços. Mas com a chegada de uma plataforma de comparação de preços, bem no
estilo Buscapé, a realidade mudou.

COMO FUNCIONA O APLCATIVO VAH

http://www.essemundoenosso.com.br/vahcomparaprecosuber99cabifytaxis/
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A plataforma é bem simples de usar e semelhante às dos aplicativos de transporte. Basta colocar a
origem e o destino para ver a comparação de preços.

http://www.essemundoenosso.com.br/vahcomparaprecosuber99cabifytaxis/

2/6

201764

Vah: App grátis compara preços de Uber, 99, Cabify, táxis, entre outros

O resultado aparece em uma lista com um raking do menor para o maior preço, que compara não
apenas as empresas como também suas categorias, como UberX, UberPool, 99Pop, 99Taxi, entre
outras. Basta clicar em “chame agora” que o usuário já é direcionado ao aplicativo correspondente.

Outro ponto interessante é que o Vah já mostra quais promoções ou cupons estão ativos no
momento por meio de um ícone. Isso é uma grande vantagem, já que o passageiro pode não ter
recebido um SMS, alerta ou email com os descontos válidos para aquele dia. O aplicativo envia
ainda noti២�cações push quando há uma grande promoção no mercado.

A usabilidade da plataforma criada pelo mineiro Marcio Bern é bem simples e intuitiva. A função é
única: comparar preços de Uber, 99, Cabify, táxis, entre outros.
http://www.essemundoenosso.com.br/vahcomparaprecosuber99cabifytaxis/
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COMO BAIXAR
O Vah é gratuito e está disponível nas App Store e na Google Play.
+ Supermercado em SP vende produtos a preços baixíssimos
+ Sabia que existe uma outlet L’Occitane em São Paulo?
+ Guia de outlets no Brás: Preços baixos de marcas famosas

Ganhe até 50% de desconto na hospedagem
Reservar agora
perfeita

Relacionado

Como ir do aeroporto de
Montevidéu ao centro da cidade

Quanto custa viajar pra Bali: Como
são os preços na ilha

Uber terá preço ២�xo de R$4,63 no
aniversário de São Paulo

março 22, 2017

novembro 21, 2016

janeiro 23, 2017
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RAFAEL CARVALHO

Mineiro fã de frango com quiabo e de uma boa cerveja, mora atualmente em São Paulo. É formado em Rádio e
TV , pósgraduado em Jornalismo em Comunicação Hipermídia e trabalha há mais de 10 anos com Conteúdo
Digital. Apaixonado por viagens, fundou o Esse Mundo É Nosso e roda o Brasil e o mundo o ano todo sempre
em busca de dicas para serem compartilhadas.
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ORLANDO
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DEIXE UMA RESPOSTA
Comentário

Nome *

Email *

Site

PUBLICAR COMENTÁRIO
Notifiqueme sobre novos comentários por email.

Buscar

RECEBA MAIS DICAS
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Digite seu email

Enviar

INSTAGRAM

Seguir

RESERVE SEU HOTEL AQUI

뀒 Pesquisar
Destino/nome do hotel:
Ex.: cidade, região, bairro ou hotel específico
Data de entrada

낦 4

Jun '17

Data de saída

낥 5

Jun '17

Reserve agora, pague depois

Pesquisar

© Todos os direitos reservados. Proibida a reprodução total ou parcial de qualquer conteúdo sob proteção da Lei 9.610/98 de Diretos Autorais  Esse Mundo É Nosso.
Anuncie no R7

Acessibilidade

Comunicar erro

Fale com o R7

Mapa do Site

Termos e Condições de Uso

Privacidade

Faça do R7 a sua página
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