
Aplicativos para smartphones rastreiam os carros que 
circulam próximo ao local onde o passageiro se encontra 
e avisam aos taxistas que ele está à espera 

Em diversas cidades do Brasil e de 
outros países ficou mais fácil con-
seguir um táxi. No Rio de Janeiro 
e em São Paulo, assim como em 

Londres e Los Angeles, já funciona um 
sistema de aplicativos para smartphones 
que permite ao passageiro localizar o táxi 
mais próximo de onde ele se encontra, por 
meio de GPS. A seguir, também por smart-
phone, o taxista é instruído a se dirigir ao 
local. Para isso, o táxi deve estar cadastra-
do nas empresas que administram o apli-
cativo. Bastam poucos toques na tela do 
celular e o carro chega em instantes (veja 
o quadro). Em algumas cidades, o pa-
gamento também pode ser feito pelo 
smartphone. por meios como o PayPal. 

Em São Paulo, onde circulam 33 750 
táxis, a empresa SaferTaxi tem 750 deles 
cadastrados em seu sistema. Isso repre-
senta 2% da frota. Eles são usados por 
22000 usuários que já baixaram de mar-
ço até hoje o aplicativo da empresa. Outra 

firma, a ResolveAí, tem 10000 taxistas e 
70000 usuários registrados em nove ci-
dades do país. entre elas Rio de Janeiro. 
Brasilia e João Pessoa. A meta dessas e 
de outras companhias é, até 2014, estar 
em operação em todas as cidades do país 
que sediarão a Copa do Mundo. O apli-
cativo é gratuito para o consumidor. O 
taxista, como no esquema das cooperati-
vas, paga pane de cada corrida às empre-
sas que administram o aplicativo. 

O ponto de táxi eletrônico ainda apre-
senta números modestos no Brasil quan-
do comparados aos de metrópoles como 
Londres, onde 15% da frota já aderiu a 
ele e os usuários somam 200000. Em 
Nova York. 25% da frota de táxis já havia 
se registrado nos sistemas de aplicativos 
de várias empresas quando, no início des-
te mês, o órgão que administra o trans-
pone público na cidade resolveu proibi-
los. A justificativa é que eles infringiam 
onze regras que regulam os táxis. Entre 

elas está a proibição de o motorista usar 
qualquer tipo de aparelho eletrônico com 
o veículo em movimento e a restrição ao 
pagamento em dinheiro — os táxis que 
funcionavam com aplicativos só aceita-
vam pagamento em cartão de crédito. Se 
depender do prefeito Michael Bloom-
berg. porém, o hábito de chamar táxis via 
smartphone vai voltar às ruas da cidade. 
Dias depois de baixada a proibição, a 
equipe de seu gabinete postou no Twitter: 
'Temos entusiasmo pelos novos aplicati-
vos para táxis, e vamos trabalhar para 
torná-los legais em pouco tempo". En-
quanto isso. para pegar um dos famosos 
yellow cabs, os nova-iorquinos seguirão 
apelando para os acenos de mão. • 

GUSTAVO SIMON 

O PONTO DE TAXI 
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Text Box
Fonte: Veja, São Paulo, ano 45, n. 39, p. 103, 26 set. 2012. 




