
Contei que estava indo a São Pau-
lo e gostaria de entrevistá-lo, ele 
aceitou, mas disse que eu precisaria 
marcar um horário, pois a agenda 
estava cheia: "Vá até meu site, cadas-
tre-se e agende um horário. Assim 
conseguirei atender com mais calma". 
Fiz o que havia me pedido. 

Ao chegar lá para fazer a entre-
vista com ele, fiquei surpresa com 
tudo o que vi. Ele desceu do carro, 
pegou as malas, abriu as portas e 
disse para eu ficar à vontade. Entrei, 
sentei e, quando ele entrou, pergun-
tou a mim se já havia sido aplaudi-
da naquele dia, respondi que não e 
de repente ouvi aplausos. Dei um 
sorriso e agradeci, começando a 
sentir que tudo o que falavam sobre 
ele era verdade. 

Já em curso, ele me ofereceu 
bebida, desde água até uísque. Mos-



trou todas as revistas que havia no carro, falou um pouco sobre o 
serviço e ainda perguntou que tipo de música eu queria ouvir. Pra-
ticamente um sonho de táxi. Deve ser por isso que ele tem mais de 
mil clientes fiéis. 

1 DE MARÇO DE 1998 
João Batista era corretor de imóveis, mas não estava indo muito bem 
na profissão. Não estava ganhando o suficiente, então começou a pen-
sar em maneiras de conseguir dinheiro extra. Seu irmão era caminho-
neiro e t inha um táxi parado em casa. Foi nesse dia que João decidiu 
que poderia usá-lo para trabalhar. Comprou o táxi e logo começou a 
colocar em prática a sua criatividade. 

Ele queria que seu carro fosse diferente dos quase 32 mil táxis exis-
tentes em São Paulo. Conseguiu! "Eu estou numa cidade em que tudo 
acontece. Se eu tiver um táxi igual aos dos meus concorrentes, como é 
que eu vou conquistar mais clientes que eles?" questiona o taxista. 

As idéias foram surgindo aos poucos. Primeiramente, foi o conceito 
de um táxi diferente, depois a criação da gravação dos aplausos. A 
questão da música que o cliente escolhe durante a viagem, uma som-
brinha para qualquer imprevisto que aconteça e o cliente não possa se 
molhar, o serviço de engraxar sapatos e por aí vai. "Como não t inha 
muitos recursos financeiros, comecei a pensar em maneiras de encan-



Em 2008, João descobriu a quantidade de gás carbônico que seu táxi 
emite e decidiu que precisava ajudar a sociedade de alguma maneira. 
Nesse momento, fundou o EcoTáxi, que é o mesmo táxi, mas com con-
ceito sustentável. 

João Batista calcula a quantidade de gás que o Seu Táxi emitiu durante 
a corrida e repassa para o cliente. "Se o percurso durou 15 minutos, isso 
quer dizer que o passageiro contribuiu para gerar 2kg de C02, que eqüiva-
lem a R$0,25 em árvores", afirma. 

O cliente pode pagar ou não essa taxa. Caso não pague, o próprio João 
paga, compra mudas de árvores e planta pela cidade. E ainda envia fotos 
delas para o cliente. "Agora eu desenvolvi outro sistema: o passageiro faz o 
cadastro no meu site e a cada 56 horas que utilizar o serviço do táxi ele tem 
o direito a uma árvore Pau-Brasil de dois a três metros", revela. 

A cada sete dias acontece algum plantio de árvores na cidade, porém 
uma vez por mês os clientes VIPs do Seu Táxi são convidados a se reunirem 
para o plantio de mais de dez mudas de árvores. "Antes do dia combinado, 
eu ligo para os meus clientes lembrando do convite. E muitos deles apare-
cem lá para plantar sua árvore. O mais legal é que eles sentem-se bem ao 
fazer isso. É uma maneira de tentar amenizar a quantidade de C02 que nós 
emitimos quando usamos o Seu Táxi", explica. 

TUDO ISSO NA MESMA TARIFA 
O mais surpreendente é que, mesmo com tantos diferenciais, o Seu Táxi 
cobra a mesma tarifa dos táxis de São Paulo. "Há clientes que me pagam em 
dobro, porque dizem que vale a pena. Mas o meu valor é o mesmo de todos", 
acrescenta João. 

E, caso o cliente precise de nota fiscal, ele imprime na hora. "Essa mini-
impressora descreve tudo o que aconteceu. Desde a hora em que ele entrou 
no carro, quantos quilômetros foram percorridos, até o momento de sua 
chegada ao local desejado", conta o taxista. 

João Batista garante que para ven-
der um serviço quando se tem mais 
de 32 mil concorrentes fazendo o 
mesmo é preciso muita criatividade, 
disposição e ser apaixonado pelo que 
faz. "Você precisa buscar a diferen-
ciação desde o nome. O Seu Táxi é 
'seu' táxi mesmo. Você entra aqui e 
sente que ele é seu. Bebe de graça, 
usa internet, ouve uma boa música, 
enfim, você faz tudo o que quiser, é 
só pedir", finaliza o taxista. 
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