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um valor extra que julgasse justo. 
Mesmo o valor dos produtos consu
midos ficaria a critério do cliente. 

Saindo da igreja, acolheu um pas
sageiro apressado e com dor de dente. 
Estava a caminho de uma reunião da 
empresa na qual permaneceria por 
horas. João Batista colocou em prática 
a ideia de servir o "algo a mais" Parou 
o carro em frente ao consultório e avi
sou: "você tem as seguintes opções: 
desce aqui e resolve esse problema e 
eu te espero para te levar até a empre
sa, ou vai a pé ou pega outro táxi. Não 
tem porque sofrer desse jeito" O clien
te escolheu a primeira opção. Foi ao 
dentista e resolveu o problema Apa
receu em cima da hora para a reunião 
e sem tempo para deixar João Batista 
correr atrás do troco. 

Uma semana depois o clien
te ligou e se reencontraram. Ele 
apresentou a João toda a empresa 
na qual trabalhava. Além do troco, 
que o sujeito não aceitou, o taxista 
ganhou um pacote fechado. Quan
do chegou ao carro não conteve 
a curiosidade, abriu o pacote e se 
deparou com um cheque no valor 

de R$ 3 mil. Não recebeu apenas 
dinheiro, conquistou quase todos 
os executivos da empresa. 

Outro passageiro trouxe para 
o táxi angústias e raiva. Queria vin
gar a mulher e o amante dela. João 
Batista o levou para longe, para Ri
beirão Preto. Conversaram durante 
todo o dia e, mais calmo, o passa
geiro decidiu aceitar a proposta da 
empresa para a qual trabalhava e ir 
para Nova York. Quando algum 
executivo vem a São Paulo, ele só 
sossega ao saber que João Batista é 
quem vai fazer o translado até o ho
tel e o transporte durante a estada 
do estrangeiro no País. 

Com alguns clientes, João Ba
tista cria um laço. O executivo que 
chegava em casa tarde da noite, 
depois de encarar longas reuniões, 
sem sono e deixava a mulher furio
sa, é um deles. Para ajudá-lo a relaxar 
o taxista criou um roteiro pelo cen
tro histórico de São Paulo, durante a 
madrugada, e ofereceu. Se gostasse 
o cliente pagava o valor da corrida, 
se não gostasse não pagava nada. 
Não só gostou como pediu a João 

que refizesse o passeio, mas dessa 
vez com a mulher a bordo. O paco
te está disponível para quem aceitar 
despender R$ 160 do bolso. 

E João Batista não para. Che
gou a cursar direito para poder 
ajudar clientes com pendências na 
Justiça. Em prol do meio ambiente, 
toda semana planta mudas de pau-
brasil em algum canto de São Paulo. 
Assim consegue compensar o gás 
carbônico emitido durante o expe
diente. Ao fim de cada corrida, o ta
xista entrega um boleto com o valor 
emitido de C 0 2 e quanto o cliente 
pode contribuir para a compra da 
muda, que custa R$ 40. 

As iniciativas de João Batista 
renderam a ele uma gama vasta de 
clientes. No cadastro realizado por 
meio do questionário de satisfação, 
o taxista contabiliza mais de 3.700 
pessoas. Trabalha quase exclusiva
mente com agendamentos e topa 
apenas corridas acima de R$ 60. A 
convite de empresas também dis
cursa Brasil afora para contar como 
fidelizar clientes. "Eu fico no livro da 
vida deles. É isso", conclui. 

Text Box
Fonte: Consumidor Moderno, São Paulo, ano 15, n. 147, p. 24-25, maio 2010.




