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Vai de Cabify, Uber, Easy ou 99?



App ajuda passageiros a pesquisar, em tempo real, opções mais
econômicas para cada trajeto
07/05/2017 09:00:52



GUSTAVO RIBEIRO





Rio - Em tempos de disputa acirradíssima entre aplicativos de transporte individual
e táxis, o preço costuma ser fator-chave para a escolha do consumidor. Com
diversas formas de cobrança e modalidades oferecidas por empresas como Cabify,
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Easy, Uber e 99, os passageiros contam agora com ajuda extra da tecnologia para
decidir como se locomover pagando menos. Essa é a proposta do app VAH, que
compara as tarifas entre os principais concorrentes do setor.

O CEO e fundador do VAH, Marcio Bern, quer construir parceria com outros apps inovadores
Divulgação

Totalmente gratuito, o VAH recebe informações transmitidas em tempo real pelas
operadoras de transporte. Após inserir origem e destino, o usuário visualiza as
estimativas de preços cobrados por cada modalidade para aquele horário e trajeto,
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em ordem crescente. Além das tarifas regulares, o aplicativo mostra os descontos
vigentes e alerta se há tarifa dinâmica.
“Daí é só clicar na tarifa escolhida que o VAH redireciona o usuário para o aplicativo
correspondente. Caso a pessoa não tenha o app escolhido no celular, o VAH
redireciona o usuário até a loja para baixá-lo”, explica Marcio Bern, CEO do VAH.
Disponível desde outubro, o aplicativo conta com 200 mil downloads e mais de 1
milhão de corridas geradas. O economista Bruno Scha៌�er, 34 anos, de São Paulo,
conheceu o programa depois que vendeu seu carro para economizar e evitar

ESCOLHA DO EDITOR
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Danielle Winits brinca
foi agredida e é critica
na Web

estresse no trânsito. “É muito bom para mim, porque em 30 segundos decido qual
serviço vou utilizar. Isso me gera economia de 25% a 30% por mês”, conta.

'TUDO TEM UM LIMI

Segundo CEO, preço se sobrepõe ao serviço na escolha

Airton sofre fratu
Ventura faz desab

Entre as corridas realizadas a partir do VAH nos primeiros dias de maio no Rio, 73%
foram feitas com uberX, 99Taxi - tarifa promocional e Cabify. “O consumidor
demonstra cada vez mais ser sensível a preços e, por isso, tende a não estabelecer
២�delidade com os serviços”, diz Bern.

CASO ABSURDO

Policial militar fardado e encapuzado r
homem dentro de bar e é preso

Na sexta-feira à noite, o DIA simulou uma viagem de 1,6 km entre a Rua dos
Inválidos, na Lapa, e a Rua Senador Dantas, na Cinelândia. A modalidade ‘Cabify
Lite’ com 30% de desconto era estimada como a opção mais vantajosa, de R$ 4 a
R$ 5, seguida de ‘99Taxi 30% o៌�’ e ‘EasyTaxi 30% o៌�’, ambas orçadas entre R$ 5 e
R$ 8.
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Um corpo é achado a cada três dias na
SuperVia
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em comparação com o Vasco

R$ 139,90

R$ 149,90
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Simulação feita na sexta-feira à noite para corrida entre a Cinelândia e o Aeroporto do Galeão apresentou como
opções mais baratas o uberPool, Cabify Lite e uberX
Reprodução

Em outra simulação, da Cinelândia ao Aeroporto do Galeão (20,5 km), aparecia
como primeira opção o ‘uberPool’, com valor entre R$ 23 e R$ 29. Em segundo
lugar vinha o ‘Cabify Lite’ com 30% de desconto, calculado de R$ 35 a R$ 36. O VAH
mostra também a previsão de tempo para chegada dos carros.

NEWSLETTER

Exclusivo para taxistas e passageiras do sexo feminino, FemiTaxi evita assédio

Receba gratuitamente o melhor conteúdo
no seu e-mail e mantenha-se muito bem i

O VAH estuda parcerias com outros serviços inovadores, como o FemiTaxi, que
será lançado no Rio até o ២�m deste mês. O FemiTaxi opera com taxistas

digite seu e-mail

ASSINAR

regulamentadas do sexo femino que só transportam mulheres e crianças. O
aplicativo estreou em São Paulo em dezembro e também atua em Belo Horizonte.
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“Várias amigas reclamavam que alguns motoristas do sexo masculino tinham
comportamento inadequado, que olhavam para elas no espelho, pediam
WhatsApp, e se sentiam desconfortáveis com isso. Pensei: ‘Imagina se a gente
២�zesse um app para conectar taxistas mulheres com passageiras mulheres’, conta
o criador, Charles Calfat Salem.
R$ 169,90
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R$ 299,90

R$ 109,99
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R$ 299,90

R$ 179,90
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Executivo criou o táxi feminino após amigas relatarem experiências de desrespeito de homens ao volante
Divulgação

A ideia está dando certo. O FemiTaxi tem 400 taxistas cadastradas nas três cidades
(80 no Rio) e já foi baixado 20 mil vezes. Em São Paulo, o app oferece ainda o
serviço ‘Crianças Desacompanhadas’. Com ele, pais de meninos e meninas maiores
de 7 anos deixam a criança viajar sozinha e podem vigiá-la durante o trajeto em
transmissão ao vivo pela câmera do celular da taxista. Essa modalidade custa R$ 10
a mais que a corrida comum e deve estrear em até quatro meses no Rio.
“Já passei por uma experiência muito ruim, quando um motorista me procurou no
Facebook e enviou mensagens inconvenientes. Fica aquele medo de pegar um
doido no volante”, comenta a designer grá២�ca Valentina Ribeiro, 21, que passou a
usar o serviço em São Paulo. O bem-estar feminino é via de mão dupla.
“Me sinto mais segura atendendo

LEIA MAIS

mulheres”, diz Maria Helena

Cabify dobra sua área de operação no Rio
Uber agora aceita cartões de débito para
pagamento de corridas

Rodrigues, taxista há mais de 20 anos
na capital. No primeiro mês no Rio,
todas as corridas terão 20% de
desconto em relação à tarifa de táxi e
terão de ser reservadas. Depois, as

motoristas poderão oferecer ou não a promoção. As taxistas podem se cadastrar
baixando o ‘FemiTaxi Motorista’.
Outro app em negociação com o VAH é o Bluclub, de São Paulo, que tem projeto
para o Rio. Ele disponibiliza veículos blindados e os motoristas recebem
treinamento para direção defensiva e evasiva.

TAGS

APLICATIVO

TRANSPORTES

CABIFY

UBER

99

RELACIONADAS
RIO

Primeiro-bailarino do Theatro Municipal faz
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Primeiro-bailarino do Theatro Municipal faz
Uber para sobreviver
Assim como ele, colegas da companhia se desdobram para sobreviver
com salários atrasados

RIO › OBSERVATÓRIO DA MOBILIDADE

Prefeitura libera vans da Zona Oeste
Motoristas que tinham permissão provisória antiga voltam a poder
circular livremente na região

RIO › OBSERVATÓRIO DA MOBILIDADE

Sindicato vê app da Prefeitura como luz no ២�m
do túnel para taxistas
Ideia é aposentar taxímetro. Serviço será testado por dois meses e
liberado em agosto

RIO

Motorista de Uber e Cabify é preso por latrocínio
Condenado a 18 anos e 8 meses de prisão, ele estava foragido no Rio

COMENTÁRIOS
37 comentários

Classificar por Mais antigos

Adicionar um comentário...

Marcelo Abrantes · Estácio
Vou de táxi
Curtir · Responder ·

12 · 7 de maio de 2017 09:55

André Luiz Morais · Sócio Proprietário da TRANSPASS IÇAMENTOS em GRA Móveis
Armários Embutidos & Cozinhas Planejadas.
Babaca
Curtir · Responder · 7 de maio de 2017 20:11

Sergio Azevedo · Rio de Janeiro
André Luiz Morais vai o fodido, deve andar de trem.
Curtir · Responder ·

1 · 8 de maio de 2017 00:58

Luiz Claudio Barbosa · LICEU DE ARTES E OFÍCIOS
ISSO É TRANSPORTE ILEGAL, COM PESSOAS DESPREPARADAS PARA ESSA PROFISSÃO,
VOU SEMPRE USAR TAXI, LEGALIZADO E VISTORIADO.
Curtir · Responder ·

12 · 7 de maio de 2017 09:59

Alexandre Festucci · Colaborador em Consultor Corporativo Telefonia Movél
So voce acha isso Taxista , e alias todos taxista aproveita e cobra bem mais caro
Curtir · Responder ·

2 · 7 de maio de 2017 22:49

Beatriz Coutinho Bia · Colégio Estadual Infante Dom Henrique
Alexandre Festucci SE CADASTRA NO 99 APLICATIVO
Curtir · Responder · 7 de maio de 2017 22:58

Clauber Samora
Desde quando taxista é "o preparado" para transportar pessoas???
Do Galeão a Niterói os taxistas dão o valor da corrida para o passageiro sem nem sequer
ligar o taxímetro (120 reais). Na UBER o mesmo passageiro pagou em torno de 60 reais e
ainda deu gorjeta para o motorista.
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Na C&C Vicente de Carvalho, muitos taxistas cobram um valor a mais só pra levar na
mala dele um galão de tinta que você comprou, alegando que ele teria gastos com
suspensão por causa do peso da lata.... Então se duas pessoas de 110 kg quiserem
entrar no taxi serão cobradas a mais por serem obesas??? Se for pela cobrança extra de
ter que levar uma lata de tinta no taxi, vão cobrar taxa extra pra transportar obsesos???
Vocês deveriam continuar trabalhando e melhorar o atendimento do serviço de vocês em
geral.
Curtir · Responder ·

5 · 8 de maio de 2017 08:27

Mostrar mais 6 respostas neste tópico

Elaine Maria Gomes Suzano · Prof.I Sociologia em Ensino RJ
Defendo a livre concorrência.
Curtir · Responder ·

7 · 7 de maio de 2017 10:05

Marcelo Abrantes · Estácio
Desde que legalizada
Curtir · Responder ·

8 · 7 de maio de 2017 16:24

Silvares Prs
Elaine ....vai de vassoura sua Bruxa . kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk, sai de graça.
Curtir · Responder · 7 de maio de 2017 21:39

Beatriz Coutinho Bia · Colégio Estadual Infante Dom Henrique
CONCORRENCIA LEGAL, CORRETA COMO OS TAXIS AI SIM
Curtir · Responder ·

3 · 7 de maio de 2017 22:59

Mostrar mais 1 resposta neste tópico

Waguinho Santos · Rio de Janeiro
Onde já se viu, qualquer pessoa pode ser motorista.
Curtir · Responder ·

5 · 7 de maio de 2017 10:47

Marcos Paulo Medeiros · NAO
Logico...so tirar a cnh e ter nela ear. So isso
Curtir · Responder ·

4 · 7 de maio de 2017 21:56

Clauber Samora
Motorista de taxi também é qualquer pessoa... Argumento besta.
Se a porcaria do DETRAN analisou o cara e ele tem a CNH, ele está apto.
Nunca viagei de taxi e lidei com um "expert" no volante...
Se for pra seguir seu argumento idiota, só taxista iria dirigir.
Palhaçada. Vão trabalhar!
Curtir · Responder ·

3 · 8 de maio de 2017 08:46

FutureteK Soluções em TI
Princípio da Isonomia, igualdade entre todos . O diferencial é a experiência no volante.
Curtir · Responder ·

1 · 7 de maio de 2017 11:23

Beatriz Coutinho Bia · Colégio Estadual Infante Dom Henrique
TODOS PAGAM IMPOSTOSSS,,,,,, FORA UBER E OUTROS VOU DE TAXII
Curtir · Responder ·

13 · 7 de maio de 2017 13:22

Rodrigo Cordoville
Beatriz Coutinho Bia .... Todos pagam impostos sim. Inclusive o Uber. Pois o carro é
comprado sem nenhuma isenção de imposto, ou seja, todos os impostos são pagos, ao
contrário do táxi que tem isenção de ICMS, ISS, IPVA, etc... Pensem antes de falarem
asneiras..... Querem que Uber e outros paguem mais impostos, então que ofereçam
isenção de impostos na compra de carros, vagas pela rua, autorização para andar em
faixa exclusiva para ônibus e outras regalias que os táxis tem....
E não esquece que hj o Uber só existe pois sempre má prestação de serviço no setor, no
qual taxistas querem tirar vantagem de alguns momentos para extorquirem pessoas.
E mais... Existe a palavra atualização para quem não conhecem. Pq não reclamam com o
Netflix por exemplo que acabou de vez com as locadoras? Então que os táxis prestem um
serviço de boa qualidade para recuperar a clientela que perdeu.
Curtir · Responder ·

13 · 7 de maio de 2017 15:23

Alexandre Santos · Partner em Uber
Beatriz Coutinho Bia mudou ?
Curtir · Responder · 7 de maio de 2017 15:32
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Mostrar mais 10 respostas neste tópico

Carregar mais 10 comentários
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