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UM CONTEÚDO DE

Con ra 50 aplicativos para economizar em 2018
Essas ferramentas podem ajudá-lo a poupar até 30% em dez categorias de despesas
Por Tamires Vitorio
 21 dez 2017, 14h56 - Publicado em 21 dez 2017, 10h00









Cofrinho e calendário (Lai leng Yiap/Thinkstock)

Começar a guardar dinheiro é uma das promessas mais manjadas de ﬁm de ano, mas poucas são as pessoas que conseguem
cumpri-la. Entretanto, a tecnologia pode dar uma mãozinha a quem quer transformar esse objetivo em realidade por meio do uso
de aplicativos de oferta de desconto e de comparação de preços. “Com a ajuda dessas plataformas, é possível chegar a
economizar algo entre 10% e 30% de sua renda”, aﬁrma Reinaldo Domingos, educador ﬁnanceiro do canal Dinheiro À Vista, do
YouTube.
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Para tirar melhor proveito dessas ferramentas, a primeira dica é fazer um mapeamento prévio dos gastos mensais para saber em
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como transporte, alimentação, lazer e saúde. Conﬁra nossa lista e comece agora mesmo a construir sua reserva. (Ilustrações:
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TRANSPORTE

1. Vah
Android e iOS
Gratuito
Compara os valores de trajetos feitos com 99Taxi, EasyTaxi, Uber e Cabify. O sistema também avisa se existe promoção ou se a
corrida está com tarifa dinâmica (taxa especial aplicada se há chuva ou muitas solicitações, por exemplo).
2. Nexer
Android e iOS
Gratuito
Com base no valor pago para abastecer o carro, revela quanto o motorista gasta em cada trajeto, de modo que possa estudar
mudanças de itinerário. Assim, ajuda a diminuir em até 20% a despesa com combustível. Além disso, permite planejar as
manutenções do carro e avisa quando a bateria está fraca. Mas só funciona em veículos que têm instalado o OBD Nexer
(dispositivo que faz a leitura das informações processadas pela central eletrônica do carro).
3. Gasoleta
Android
Gratuito
Calcula e indica a melhor opção — entre gasolina e etanol — para cada trajeto, com base nas informações cadastradas pelo
usuário sobre o preço dos dois combustíveis e quantos quilômetros o veículo faz com 1 litro de cada um deles.
4. Thinkseg
Android e iOS
Gratuito
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O aplicativo dá descontos de até 50% em seguros para bons motoristas. Com a ajuda da inteligência artiﬁcial e do GPS, o app
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ALIMENTAÇÃO

5. Mobo
Android e iOS
Gratuito
O mobo traz cupons de desconto em diversos restaurantes para almoço, jantar e delivery. O download do vale é gratuito e não
precisa ser impresso. A desvantagem é que, atualmente, só está disponível para estabelecimentos de Porto Alegre, Curitiba e São
Paulo.
6. Pedida de hoje
Android e iOS
Gratuito
O aplicativo informa os usuários sobre restaurantes e bares que estão com preços mais baratos no dia de acesso, dando a opção
de traçar a rota até o destino escolhido.
7. Restorando
Android e iOS
Gratuito
Além de ser um aplicativo de reservas em restaurantes, oferece menu especial, taças de boas-vindas, sobremesas grátis e até 50%
de desconto em alguns deles. Se o usuário ﬁzer parte do programa de pontos, poderá trocá-los por até 130 reais. Por enquanto,
funciona somente em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília e Porto Alegre.
8. Grubster
Android e iOS
gratis para ios e 100 reais anuais para android
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Android e iOS
Gratuito
Reúne descontos em diversas redes de fast-food no Brasil, como McDonald’s, Burger King e Bob’s. O aplicativo funciona melhor
em internet rápida — no 3G, o uso ﬁca prejudicado.
10. Economizze
Android e iOS
Gratuito
Funciona como um catálogo de preços, com as melhores ofertas em lugares como McDonald’s, Subway, Pizza Hut, KFC, China In
Box, Outback e Habib’s. É bom para economizar em refeições em shoppings.
11. PrimeiraMesa
Android e iOS
Gratuito
Reserva mesas em diversos restaurantes e garante 50% de desconto em todo o cardápio dos estabelecimentos cadastrados para
os que estiverem na mesa. Funciona em regiões bastante variadas, como Goiânia, Porto Alegre, Belo Horizonte, Uberaba (MG), São
Vicente (SP) e Santos (SP). Mas cuidado com os atrasos: o tempo de tolerância da reserva é de 30 minutos.

LAZER E DIVERSÃO

12. Churrascômetro
Android e iOS
Gratuito
Ajuda o usuário a calcular a quantidade de comida e bebida a ser comprada, com base no número de pessoas que estarão
presentes, com o objetivo de evitar desperdícios e, assim, economizar.
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13. Primepass
Android e iOS
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Plano duo (39,90 reais) e plano smart (69,90 reais)
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Com o Plano Duo, o usuário assiste a até dois ﬁlmes por mês em qualquer dia, horário e cinema das redes cadastradas. Na versão
Smart, ele assiste a 30 ﬁlmes por mês, limitados a uma sessão por dia, também no horário e no cinema de sua escolha.

SAÚDE

14. Consulta do bem
Android e iOS
Gratuito
Permite agendar consultas médicas mais baratas com psicólogos, dentistas, ﬁsioterapeutas, fonoaudiólogos e até nutricionistas.
Os valores variam de 58 reais a 150 reais.
15. Mais preço
Android
Gratuito
O aplicativo consulta o preço do medicamento em diversas farmácias, indicando o mais baixo. Mesmo mostrando opções em todo
o Brasil, funciona melhor em São Paulo. A interface, bem básica, não é atualizada desde 2015.
16. MediPreço
Android
Gratuito
Compara os preços de remédios em diferentes drogarias e indica em qual haverá maior economia. O diferencial é que ele funciona
como uma rede colaborativa, em que os próprios usuários preenchem os valores e informam o estabelecimento onde aquele preço
foi encontrado.
17. Consulta Remédios
Android e iOS
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Raia. É possível fazer uma lista de produtos e receber notiﬁcações dos preços mais baixos nas unidades mais próximas do
endereço cadastrado.
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COMPRAS

18. Promobit
Android e iOS
Gratuito
Encontra promoções de vários produtos em redes varejistas, como Lojas Americanas, Casas Bahia, Extra, Fast shop, Submarino e
Saraiva. Permite achar descontos em celulares, videogames, computadores e roupas, entre outros produtos.
19. Pega Desconto
Android e iOS
Gratuito
Traz cupons que reduzem o preço de compras feitas na internet. Além disso, inclui um programa de ﬁdelidade para trocar os
pontos acumulados por produtos.
20. Groupon
Android e iOS
Gratuito
Um dos mais conhecidos aplicativos de desconto, reúne promoções em restaurantes, lojas de roupas e até em spas. Por ser mais
antigo no mercado, muitas pessoas o consideram mais conﬁável.
21. Peixe Urbano
Android e iOS
Gratuito
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Android e iOS
Gratuito
Voltado para produtos de beleza, o aplicativo oferece descontos de até 92% em marcas e clínicas de estética, spas e salões de
beleza, além de apontar a melhor oferta nos estabelecimentos de beleza da cidade do usuário. No momento, o UvaRosa só
funciona em alguns bairros de São Paulo.
23. SaveWhey
Android e iOS
Gratuito
Para os amantes de academia, o savewhey é o aplicativo certo: envia uma notiﬁcação toda vez que uma promoção de suplemento
alimentar é postada. As ofertas podem ser encontradas via links e cupons de desconto, atualizados com bastante frequência.
24. Freet
Android e iOS
Gratuito
Oferece promoções em eventos, bares, restaurantes e produtos diversos, como calçados e eletrônicos. Por ter o nome igual ao de
um app chinês da Google Play, é importante tomar cuidado e ler a descrição antes de baixar.
25. Privalia
Android e iOS
Gratuito
O outlet online é uma opção para quem quer comprar roupas de marcas como Nike, Lacoste, Arezzo e Havaianas, cosméticos e
decoração com preços mais em conta. Atualizado diariamente às 7 horas da manhã com os descontos do dia, o usuário pode
contratar o serviço Premium, por 39,90 reais, para não precisar pagar frete nas regiões Sul e Sudeste e ter acesso exclusivo às prévendas.
26. Cuponeria
Android e iOS
Gratuito
Traz cupons de ofertas em diversos restaurantes, cinemas, lojas de roupas e maquiagens. As opções para conseguir o desconto
são variadas: você pode dar print na tela, receber o cupom por e-mail ou salvá-lo em alguma carteira virtual.
27. Pelando
Android e iOS
Gratuito
Oferece desconto em restaurantes, lojas de varejo e de eletrônicos, como smartphones e jogos. Funciona também como uma rede
social de cupons, dando aos usuários a possibilidade de comentar e avaliar as promoções inseridas por outros membros como
quentes ou frias.
28. SaveMe
https://exame.abril.com.br/seu-dinheiro/confira-50-aplicativos-para-economizar-em-2018/
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Além do site na web, criado há sete anos, o aplicativo para aparelhos Apple possibilita encontrar ofertas em restaurantes,
de

varejo, salões de beleza e academias.
29. Picodi
Android e web
Gratuito
De Sephora a Avianca, o picodi foca em cupons de desconto, códigos promocionais e promoções em geral. Por enquanto, está
disponível somente para Android e, ao contrário da maioria dos aplicativos desse tipo, não é obrigatório ter uma conta.
30. Evino
Android e iOS
Gratuito
Para quem gosta de vinhos, permite comprar mais barato algumas marcas e aproveitar a oferta do dia. Tudo isso sem sair de casa.
31. Liuv
Android e iOS
Gratuito
Facilita o pagamento em bares e restaurantes, já que permite escolher qualquer prato do cardápio e pagá-lo sem precisar andar
com a carteira no bolso. Mas ele também envia notiﬁcações quando os estabelecimentos mais frequentados pelo usuário têm
alguma promoção, além de oferecer descontos exclusivos.

VIAGEM

32. Maxmilhas
Android e iOS
Gratuito
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33. Airbnb
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Android e iOS
Gratuito
Permite ao viajante economizar com a hospedagem alojando-se na casa de outras pessoas, que alugam o imóvel inteiro ou
apenas alguns cômodos.
34. Couchsur ng
Android e iOS
Gratuito
Oferece a quem deseja viajar, mas não quer gastar com hotéis ou pousadas, a opção de encontrar alguém disposto a hospedá-lo
por alguns dias.
35. Skyscanner
Android e iOS
Gratuito
Compara valores de passagens aéreas, hotéis e aluguéis de carro, avisando o usuário de alterações de preço. Quem se conecta ao
app com mais de um dispositivo tem seus dados de pesquisa automaticamente sincronizados para facilitar as buscas.
PUBLICIDADE

36. Hitlist
Android e iOS
Gratuito
Quase como o Skyscanner, o Hitlist envia ao usuário as melhores ofertas com base nos lugares que ele gostaria de visitar. Sem
tradução para o português, é preciso ter um bom nível de inglês para usá-lo.
37. Clickbus
Android e iOS
Gratuito
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CASHBACK

38. Beblue
Android, iOS
Gratuito
Premia com devolução de dinheiro compras em lojas físicas com os cartões Visa ou Mastercard. É possível escolher as cidades
para buscar estabelecimentos parceiros. Uma aba exibe as promoções. Ao comprar, deve-se informar o CPF para contabilizar a
pontuação.
39. Meliuz
Android e iOS
Gratuito
Após o cadastro, basta conferir a lista das lojas online e o percentual do valor da compra devolvido por cada uma. Há a opção de
pesquisar os estabelecimentos cadastrados mais próximos. Com 20 reais de saldo no app já se pode pedir o reembolso.

ORAGANIZAÇÃO FINANCEIRA
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40. Minhas despesas
iOS
1,99 dólar
Com esse aplicativo é possível visualizar quanto foi gasto durante a semana, o mês e o ano. basta o usuário cadastrar seus
rendimentos e suas despesas. As informações podem ser exportadas para Excel, CSV e HTML.
41. Orçamento inteligente
iOS
Gratuito até 30 transações
O app funciona com base no cadastro de todas as despesas do mês, que são organizadas em categorias. Assim, é possível saber
quanto foi gasto em cada item — alimentação, vestuário, ração para pet — e comparar com as despesas dos meses anteriores.
42. Toshl Finanças — Orçamento
Android e iOS
Gratuito
O Toshl monitora os cartões de crédito, as contas bancárias e o dinheiro de modo automático, além de registrar as despesas que o
usuário cadastra. É indicado para quem quer saber quanto vai sobrar no ﬁm do mês.
43. Wally +
Android e iOS
Gratuito
Quase como uma planilha online, permite cadastrar as despesas, informar quanto se tem guardado e quanto se recebe de salário.
Funciona melhor para gastos pessoais menores. Após algum tempo de uso, o app passa a enviar notiﬁcações lembrando a data de
vencimento de suas despesas.
44. GuiaBolso
Android e iOS
Gratuito
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Android e iOS
Gratuito
O aplicativo permite o registro de gastos e ganhos diversos — como contas, receitas e despesas, cartões de crédito, contas a pagar
e empréstimos pessoais — e depois processa todos os dados em planilhas e gráﬁcos. Também possibilita trocar pontos Multiplus
por produtos oferecidos pelo Mobills.
46. ApPig
iOS
Gratuito
Um cofrinho online: é essa a deﬁnição do ApPig. Nele é possível estabelecer uma meta e registrar todo o dinheiro economizado
durante o período estipulado para atingi-la.

IMÓVEIS

47. Resale
Android e iOS
Gratuito
Imóveis que foram retomados pelos bancos têm desconto de até 90% nesse aplicativo. Quando o usuário conﬁgura suas
preferências, os imóveis mais parecidos são recomendados.

ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA
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48. Banho Rápido
Android e iOS
Gratuito
Para ajudar na economia de energia e de água, esse aplicativo envia avisos sonoros e visuais com base nas características que o
usuário cadastra e calcula o tempo necessário para cada etapa
do banho.
49. Nossa energia
Android e iOS
Gratuito
Após o cadastro de todos os aparelhos eletrônicos que se tem em casa, calcula o gasto de energia de cada um deles e Traz dicas
para as pessoas gastarem menos luz em casa. o jogo chamado “Apagão”, dentro do próprio aplicativo, concede pontos a quem
apagar mais luzes no tempo necessário.
50. Da Sua Conta
iOS
Gratuito
O app calcula quanto de água é gasto em determinada residência com base nos dados cadastrados pelo usuário, indicando se
houve aumento ou redução da despesa. Ainda não está disponível para a versão mais recente do iOS.

NOTÍCIAS SOBRE
APPS

DICAS DE FINANÇAS PESSOAIS

DINHEIRO

VOCÊ S/A

Recomendado por
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Mairo Vergara

XP Investimentos
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Bolsas de Estudo de até 75% 100.000 Cursos | Guia do
Estudante Bolsas
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Nas Bancas
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Últimas
SEU DINHEIRO

Veja o resultado da Mega-Sena, concurso 2013
 11 fev 2018, 09h38

SEU DINHEIRO

Comprei um produto que não foi entregue no prazo. O que fazer?
 11 fev 2018, 07h00

SEU DINHEIRO

Apostas da Mega-Sena poderão ser feitas até as 19h
 10 fev 2018, 10h55

Loja GoToShop





iPhones

Acessórios para Bar

Acessórios de Treino

iPhone X 64GB - 10x R$ 699,90

Conjunto p/ Vinho - 7x R$ 16,99

Relógio Spark 3 - 10x R
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Promoção Relâmpago! + de 50% de Desconto Por 8x R$15,69

Assine
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Exame
Promoção Relâmpago! + de 50% de Desconto Por 9x R$40,92

Assine

Claudia
Promoção Relâmpago! + de 50% de Desconto Por 8x R$14,28
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