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FIQUE POR DENTRO DAS NOVAS TECNOLOGIAS E APLICATIVOS QUE 
APARECEM NO MERCADO PARA DIVERTIR E FACILITAR A SUA VIAGEM

NA PONTA DOS DEDOS

DE HORAS A MINUTOS
Cruzar São Paulo nunca foi tão fácil. 
Como alternativa para evitar o trânsito da 
sétima cidade mais populosa do mundo, 
a Global Aviation, referência brasileira 
em aviação executiva, lançou o You First, 
serviço de shuttle aéreo entre os dois 
maiores aeroportos paulistas: Congonhas 
e Cumbica. De maneira fácil e intuitiva, 
o usuário pode reservar até seis assen-
tos de um helicóptero – o pagamento é 
feito com a tecnologia Paypal. Além do 
atendimento personalizado pelo qual a 
empresa é reconhecida, a Global rece-
be e conduz os clientes com completa 
infraestrutura e conforto, do check-in 
à chegada ao destino. O You First pode 
ser contratado pelo site ou aplicativo, 
disponível para iOS e Android. 
www.youfirst.voeglobal.com

POR ONDE ANDEI
Longas caminhadas podem ser muito proveitosas durante uma 
viagem – sobretudo quando se tem em mãos o aplicativo Li-
veTrekker. Além de traçar sua rota, o app ainda indica o que há 
de interessante por perto, como restaurantes, supermercados e 
hotéis. Antes de partir, basta clicar em tracker e start para iniciar a 
rota – ou então, selecionar uma trilha já existente na aba discover. 
Ainda é possível customizar o trajeto com fotos, vídeos, áudios e 
criar um blog dentro do aplicativo. Disponível para iOS e Android.
www.livetrekker.com

POR GABRIEL TARANTELLI
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EM BUSCA DO PRATO PERFEITO
Descobrir o mundo através dos alimentos. A proposta é da 
organização não governamental Slow Food, que tem como 
objetivo promover a qualidade das refeições pelo mundo – e 
combater a cultura do fast-food. O aplicativo Slow Food Planet 
faz um mapeamento dos melhores estabelecimentos de 150 
países para guiar o usuário com restaurantes e mercados de 
ótima qualidade. O conteúdo é feito por chefs, produtores ar-
tesanais e jornalistas. O app está disponível para iOS e Android.  
www.planet.slowfood.com

PREÇO JUSTO
Em uma parceria com corretoras 
de câmbio, a startup mineira 
MelhorCambio.com promete 
oferecer preços mais atrativos 
na cotação e compra de moedas 
estrangeiras. Uma das vantagens 
do aplicativo é a possibilidade de 
comprar o valor desejado online, 
ou seja, sem precisar barganhar 
por telefone. Estão disponíveis 
o dólar americano, euro, franco 
suíço, libra esterlina, iene e os 
pesos argentino e chileno. 
www.melhorcambio.com 

VIAGEM AO VIVO
E se você pudesse viajar e mostrar seus passos simultaneamente? O Periscope é um aplicativo do Twitter que faz 
transmissões ao vivo em vídeo, via WiFi ou 3G. Com ele, é possível criar um canal, enviar notificações para seus assi-
nantes e ainda utilizar o recurso do replay em seus vídeos, para que os usuários tenham acesso ao conteúdo durante 
24 horas. O app da moda é gratuito e está disponível para iOS e Android.
www.periscope.tv

SOLUÇÃO COLETIVA 
Tem uma boa ideia, mas não consegue executá-la? 
O TravelStarter pode ajudá-lo – e muito. Criado como 
uma plataforma de financiamento coletivo, o site 
auxilia empreendedores, com pequenas ou grandes 
ideias no turismo, a coletar fundos de terceiros que 
estejam interessados no projeto. Para se cadastrar, 
basta explicar o propósito de sua iniciativa, delimitar 
as metas de financiamento e as recompensas para os 
usuários dispostos a contribuir com o empreendimento.
www.travelstarter.com
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