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Resumo 

 

Com o objetivo de entender como a Rádio Táxi Capital usou a comunicação e ações de 

relações públicas para gerenciar a crise causada pelos aplicativos de táxi e a Uber, e 

conseguir sobreviver em um mercado que se tornou tão competitivo na cidade de 

Curitiba, esse trabalho traz um estudo sobre gerenciamento de crise, importante área de 

atuação do profissional de relações públicas. O estudo sobre a cooperativa de táxi 

mostrou que o cenário ainda está em crise e há muito trabalho de comunicação a ser 

feito para a melhoria da imagem da categoria e recuperação do mercado.  

 

Palavras-chave: Gerenciamento de crise; Uber; Cooperativas de táxi; estratégias de 

comunicação; relações públicas.  

 

 

Entendendo a crise 

 

 Gerenciamento de crise talvez seja o tema mais praticado nos últimos tempos no 

Brasil. Desde o início da crise econômica, em meados de 2014, passando por crise 

política e de corrupção, todos os dias aparecem nos noticiários do país alguma notícia 

que qualquer profissional de relações públicas gostaria de trabalhar no gerenciamento. 

Além disso, algumas organizações se depararam com fatores que desencadearam crises 

no setor, como é o caso dos táxis e de suas cooperativas, com o surgimento de 

aplicativos e a chegada de um forte concorrente, a Uber. É importante ressaltar que nem 

toda crise que um relações públicas irá gerenciar está relacionada à imagem e reputação, 

outras crises também podem e devem ser gerenciadas por esses profissionais, como é o 

caso dos táxis.  

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Relações Públicas e Comunicação Organizacional do XVII Encontro dos Grupos de 

Pesquisa em Comunicação, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 

2 Mestre em Comunicação e Linguagens pela Universidade Tuiuti do Paraná. Professora do curso de Relações 

Públicas da Pontifícia Universidade Católica do Paraná – e-mail: carolina.pineli@pucpr.br  

3 Relações Públicas, especialista em Marketing – e-mail:  gilson_borges@icloud.com 
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Desde o início do serviço de táxi no Brasil, na década de 1970, o mercado sofreu 

poucas alterações em seu segmento em relação ao atendimento, preços e demais 

atrativos oferecidos ao consumidor. A falta de opção do usuário criou uma comodidade 

das centrais de táxi em atuar de forma competitiva, uma vez que não tinham, até então, 

concorrentes diretos com serviços diferenciados e preços vantajosos aos clientes.  

 Curitiba foi a primeira cidade do Brasil a criar o serviço de rádio-chamada 

(rádio-táxi). Em 1976, a Rádio Táxi Faixa Vermelha foi pioneira no serviço que, logo 

depois, ganhou concorrentes como a Rádio Táxi Capital, Sereia e Curitiba, mas o 

serviço final era sempre o mesmo, pois a categoria é regulamentada por lei municipal 

(lei 13.957/2012). 

 Foram mais de 40 anos trabalhando da mesma maneira, mas, em 2014 o cenário 

mudou: crise econômica somada à entrada da Uber no Brasil mexeram com esse 

mercado. A4 Uber, um aplicativo de transporte particular individual, começou suas 

atividades no Brasil em maio de 2014, primeiramente na cidade do Rio de Janeiro, em 

seguida, chegou a São Paulo. Apenas em junho de 2016 ele foi regulamentado em 

Curitiba. A entrada da Uber desencadeou uma forte crise, pois os brasileiros só 

conheciam o serviço de táxi como transporte individual, mas não mexeu com a imagem 

do setor, não há evidências de uma reputação negativa, e sim uma queda na fatia de 

mercado. 

 No início de sua operação no país, houve muita confusão envolvendo taxistas e 

motoristas de Uber. “Desde 2015, a mídia foi tomada por notícias de uma ‘guerra’ entre 

taxistas convencionais e motoristas que prestam serviços pelo Uber, ao mesmo tempo 

em que a empresa luta para garantir a continuidade do serviço, enquanto diversas 

cidades do país o proibiram” (GUIDI, 2016). Nesse momento, foi instalada uma crise. 

“A categoria reagiu, mas já era tarde. As tentativas de barrar o Uber só fizeram 

aumentar a popularidade do aplicativo” (ARAÚJO; GOMES; DOMINGOS, 2016).  As 

pessoas que desconheciam esse serviço buscaram informações e apoiaram as medidas 

públicas para a sua regularização nas cidades de atuação.  

 A imagem trazida de outros países pela Uber pode ter sido um dos diferenciais 

por sua conquista de espaço. Uma das hipóteses levantadas no começo de sua operação 

no Brasil era que os usuários preferiam a Uber ao táxi pela gentileza dos motoristas, 

carros novos e pretos (são carros particulares) e pela delicadeza de servirem água e 

                                                 
4 Apesar de muitas pessoas falarem “O Uber”, a empresa se denomina “A Uber”. www.uber.com  
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balas aos usuários. Mas esse fator consegue segurar uma fatia de mercado? Ou foi 

apenas mais um ponto para gerar a crise nos táxis?  

 Torquato (2012, p. 273) explica que “crise é um desequilíbrio de um sistema. A 

palavra indica certo grau de desordem”. E é isso que aconteceu com as cooperativas de 

táxis, um desequilíbrio no sistema que estava funcionando há anos da mesma maneira, 

com os devidos fatores: crise econômica, fazendo com que os usuários de táxi 

buscassem uma alternativa mais barata; aplicativos que chamam o táxi, fazendo com 

que alguns donos de táxis deixassem as cooperativas, pois não precisavam mais delas; e, 

por fim, a entrada da Uber no Brasil, trazendo um concorrente direto para a categoria, 

mas com um lema diferenciado: o cliente deve ter uma experiência ao andar de Uber, 

fato que não acontecia em uma corrida de táxi.  

 A crise tem ciclos, de acordo com Torquato (2012, p.279), são: o aparecimento 

(emergência), crescimento, consolidação, clímax e o declínio. Quando a Uber chegou ao 

Brasil, no seu aparecimento e crescimento, houve protestos de taxistas em várias 

cidades, algumas proibiram essa entrada, outras não, como é o caso de Curitiba. Após os 

protestos, os profissionais tiveram que entender e aprender a lidar com um concorrente, 

no caso, a consolidação. Várias comparações entre os carros da Uber e de táxis foram 

feitas, mas o que mais impactou o usuário, após a novidade, que era o carro preto, a 

água mineral e as balinhas, é o preço praticado pelo aplicativo, sendo o clímax, pois a 

tarifa é mais baixa, além de a pessoa já saber quanto irá ficar a corrida no momento que 

solicita o carro. As cooperativas ainda não viram o declínio dessa crise, mas já estão 

criando estratégias para amenizar o impacto gerado pelo concorrente. Aqui entra o papel 

da comunicação: é preciso identificar as oportunidades e trabalhar com a sinergia da 

comunicação integrada, pois, faz parte da gestão da comunicação de crise o 

planejamento para reerguer a empresa, com ações de comunicação interna e externa, 

visando sempre a imagem e a reputação da organização.  

 

Entendemos por comunicação integrada uma filosofia que direciona a 

convergência das diversas áreas, permitindo uma atuação sinérgica. 

Pressupõe uma junção da comunicação institucional, da comunicação 

mercadológica, da comunicação interna e da comunicação 

administrativa, que formam o mix, o composto da comunicação 

organizacional (KUNSCH, 2003, p.150).  

 

 Partindo desse princípio, o objetivo desse trabalho é entender como a Rádio Táxi 

Capital usou a comunicação e ações de Relações Públicas para gerenciar a crise causada 
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pelos aplicativos de táxi e a Uber e conseguir sobreviver em um mercado que se tornou 

tão competitivo na cidade de Curitiba. Uma de suas ações foi a criação da Mega Táxi, 

uma fusão com outras duas cooperativas: Táxi Curitiba e Sereia.  

Com a maior frota do Brasil e mais investimento para comunicação e tecnologia, 

a ideia da Mega Táxi foi criar uma nova central que revolucionasse o mercado do 

segmento, atuando de maneira totalmente divergente ao serviço de táxi tradicional do 

país, apresentando diferenciais de atendimento e uma nova experiência ao usuário. 

Porém, fusão é outro fator de crise, pois envolvem culturas organizacionais diferentes, 

sistemas e processos em que as organizações precisam aprender a trabalhar, e isso gerou 

uma nova crise a ser gerenciada, e os resultados dessa fusão ainda estão aparecendo.  

 

Gerenciamento de crise 

  

 Qualquer organização, independente do segmento ou porte, está sujeita a sofrer 

uma crise, e quando ela não é prevista, o abalo pode ser grande. O assunto é tão 

importante que quase todos os currículos dos cursos de relações públicas no Brasil 

preveem uma disciplina para isso. Mas existe uma técnica para gerenciar crise? Não 

existe milagre, existe dedicação e estudo prévio para que a crise tenha o menor impacto 

possível na instituição.  

 “O leitor deve supor que toda grande organização tem previamente estabelecidos 

seu GGC5, seu porta-voz e um plano de gerenciamento de crise. Puro engano. A imensa 

maioria das organizações não têm sequer o PGC (plano de gerenciamento de crise)” 

(CARDIA, 2015, p. 61). Cardia explica que não é desperdício de tempo e dinheiro 

planificar e estruturar um plano para um evento de crise, na verdade, “é sinal de 

previdência, inteligência e autopreservação” (CARDIA, 2015, p.61).  

 

A crise pode resultar numa batalha muito bem gerenciada, inclusive 

com ganhos de alguma ordem, ou pode ser um desastre total, do qual 

empresas, governos, instituições ou pessoas jamais se recuperarão. A 

opção por um dos resultados vai depender de como o grupo de pessoas 

encarregadas se preparou, quanto se preparou e de que forma agiu na 

sua administração (CARDIA, 2015, p. 70).  

 

                                                 
5 Grupo de gerenciamento de crise 
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 E por que é importante se preparar? Justamente porque uma crise pode ocorrer 

com qualquer público e/ou setor da organização e pode ser de qualquer natureza, como 

crise ambiental, crise de imagem e reputação, crise econômica e crise tecnológica. No 

caso dos públicos, Neves (2002) divide a crise com: os consumidores, clientes e 

usuários; com o público interno; com investidores; com a comunidade; e com o poder 

público e poder judiciário; com os concorrentes. Partindo dessa divisão, as cooperativas 

de táxis se viram envolvidas com todos. Há reclamações de usuários em relação ao 

serviço, qualidade dos carros e valor das tarifas (bandeiras 1 e 2), além da reclamação 

de que em Curitiba há poucos táxis para o número da população. E a pior crise 

aconteceu com a entrada da Uber, pois uma categoria que não tinha concorrentes, se viu 

obrigada a sair da zona de conforto e enfrentar um grande congênere. Nessa época já 

estavam sofrendo com a crise econômica e com os aplicativos de táxis, como o 99 Taxis 

e Easy Taxi, mas os taxistas ainda estavam “livres” nesse caso. 

 Trabalhar com crise é trabalhar com criatividade. O ideal é prevermos as futuras 

crises, montarmos uma equipe especializada para gerenciar, mas, e se a categoria está 

estabilizada e a crise que ocorreu não é uma das crises previstas? É preciso agilidade, 

criatividade para se gastar pouco e transparência, principalmente em uma época em que 

a facilidade de acesso à informação é grande, todos são produtores de conteúdo, todos 

são porta-vozes da sua empresa em um momento de falha. “É preciso se preparar para 

um novo ambiente de transparência, imposto de fora para dentro, pelo arsenal de 

tecnologia à disposição das pessoas” (ROSA, 2006, p.207).  

 

As estratégias de comunicação empresarial – aqui entendidas como o 

amplo leque que reúne atividades de relações públicas, assessoria de 

imprensa, publicidade comercial e institucional, marketing social e 

publicações internas e externas – se redirecionam para o 

apaziguamento das tensões internas e externas, do esforço para 

desenvolvimento de um conceito harmônico das organizações e da 

melhoria das performances produtivas (TORQUATO, 2012, p. 190).  

 

 O uso de estratégias de comunicação, principalmente de relações públicas, para 

gerenciar crise é essencial para o sucesso do resultado. E como sobreviver em tempos 

de Uber? Um dos pontos a ser trabalhado é o consumidor, parece óbvio, mas em pleno 

século XXI, foi um dos fatores que a Uber mais trabalhou, que era um ponto fraco dos 

taxistas, a experiência do usuário. “Recomendamos a política de valorização do 

consumidor, que é, especialmente nos momentos de crise, extremamente sensível e 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 6 

cheio de anseios, críticas e sugestões” (TORQUATO, 2012, p.219). O consumidor é um 

público-chave em um planejamento de relações públicas, sem ele, muitas vezes a 

empresa deixa de existir.  

 Criar estratégias criativas e baratas para as cooperativas de táxis era o ponto de 

partida para gerenciar a crise. E foi esse o foco da Rádio Táxi Capital.  

 

A Rádio Táxi Capital e sua crise 

 

 A Rádio Táxi Capital, uma cooperativa de táxi que atua desde 1984 na cidade de 

Curitiba, buscou nos últimos dez anos criar diferenciais em seu serviço em relação aos 

concorrentes, as outras cooperativas de táxi da capital paranaense. Seu objetivo foi criar 

estratégias para fidelizar seus clientes e prospectar novos. Para isso, criou 

procedimentos de trabalho para padronizar e aperfeiçoar os atendimentos, 

profissionalizou seu serviço com novas tecnologias e profissionais de relações públicas, 

e utilizou de táticas para atribuir valor a sua marca e fortalecer a imagem da empresa. 

De acordo com Neves (2002), a imagem empresarial se constrói ao longo de muito 

tempo, anos e décadas, por meio de trabalho disciplinado e paciente.  

A cooperativa atua com diversas campanhas, como de responsabilidade social 

em parceria com ONGs, consumo consciente de bebidas alcoólicas com ações de 

marketing em bares e casas noturnas, presença em eventos e congressos de Curitiba, 

com promotoras para realizar a gestão de táxi do local e oferecer descontos aos 

usuários, além de propagandas da empresa realizadas em rádio e TV. Para viabilizar as 

divulgações e reduzir os custos da associação, as mídias são realizadas, na maioria das 

vezes, em forma de permuta negociada com os canais de comunicação, que divulgam 

suas marcas nos vidros traseiros da frota de táxi. Ação aparentemente simples que ainda 

não tinha sido explorada em Curitiba e que traz bons resultados para a cooperativa.  

A Táxi Capital foi pioneira no Brasil com a gestão de táxi em eventos, e, em 

Curitiba, em serviços como solicitações de táxi através da ferramenta WhatsApp, 

criação do aplicativo da empresa e pagamento eletrônico com relatórios gerenciais para 

clientes corporativos. Tudo isso buscando os melhores meios e estratégias de 

possibilitar os serviços aos clientes de maneira profissional e com eficiência. 

Mesmo com essas estratégias utilizadas pela empresa, os últimos quatro anos 

abalaram o sistema de táxi em decorrência à crise financeira do país – a qual atingiu 
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grande parte do mercado brasileiro – e a entrada de novos concorrentes do segmento 

como a Uber, com seu início no país em 2014, e o Cabify, iniciando em 2016. “Se a 

crise for fácil de resolver, ela não será uma crise. Uma vez iniciada a crise, ela terá que 

ser gerenciada até que seja debelada. E para isso tem um caminho linear a ser seguido. 

Não se pode simplesmente fazer com que as coisas voltem ao estágio anterior” 

(CARDIA, 2015, p.69).  

E dificilmente voltará a ser como era. Os aplicativos vieram para ficar, ademais, 

há muitos desempregados no Brasil. Com a crise, o país sofreu com um índice 

extremamente alto de desemprego. Segundo o IBGE (2017), 14,048 milhões de pessoas 

procuraram emprego no Brasil entre fevereiro e abril de 2017. Em 2016, 14 mil 

empresas fecharam em decorrência da situação econômica. Isto colaborou para que a 

Uber tivesse uma grande quantidade de motoristas adeptos em pouco tempo, devido a 

sua facilidade para se cadastrar e rápido início para começar a adquirir resultados 

financeiros. Todos esses fatores contribuíram para que os motoristas trabalhem na Uber 

de maneira entusiasta e positiva em relação aos ganhos, sem contabilizar os custos 

operacionais para realizar os atendimentos e as porcentagens pagas à empresa por cada 

corrida.  

O crescimento da plataforma é acelerado. De 10 mil motoristas 

cadastrados em fevereiro de 2016, saltou para mais de 50 mil, em mais 

de 50 cidades brasileiras. A quantidade de clientes no país cresceu 

ainda mais: passou de 1 milhão, no final de 2015, para 13 milhões de 

usuários ativos, que usaram o aplicativo de transporte pelo menos uma 

vez nos últimos 3 meses (SCARPELLI, 2017).  

 Além da Uber, o Cabify, outro aplicativo de transporte individual, entrou no país 

em 2016 e, em 2017, contabilizou um crescimento de 80% a cada mês no primeiro ano 

de operação (ALEGRA, 2017). Porém, o Cabify tem uma cobertura menor que a Uber, 

consequentemente, que a rede de táxi.  

Com relação ao usuário do serviço de transporte individual –o qual também foi 

afetado pela crise financeira –, foi facilmente seduzido pelos novos aplicativos que 

trabalham com uma plataforma moderna, prática, e com um serviço de baixo custo 

(cerca de 50% menor que a tarifa do táxi). “Nem balinha nem água mineral. Foi o preço 

que fez o Uber fisgar de vez o cliente” (ARAÚJO; GOMES; DOMINGOS). O fator 

preço, na situação atual do país, torna um ponto determinante para a escolha de um 

serviço, o que resultou na grande quantidade de usuários dos concorrentes e, 

consequentemente, a redução considerável de clientes para as centrais de táxi. Segundo 
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o Pinho e Santiago (2017), “o Sindicato dos Taxistas Autônomos de São Paulo afirma 

que a categoria chegou a perder 50% dos clientes e do faturamento em razão da crise e 

da concorrência dos aplicativos”.  

Vale ressaltar que os novos aplicativos conquistaram, também, clientes que não 

utilizavam o serviço de transporte individual anteriormente, por motivos como o custo e 

hábito de utilização, trazendo, então, para o mercado brasileiro, um novo consumidor do 

transporte individual, em que o usuário se incentiva em deixar seu carro em casa e 

considera mais cômodo e econômico se transportar por estes novos serviços. 

Com esse cenário, o cliente do serviço de táxi passou a se tornar mais exigente 

em sua escolha para solicitar um carro. Agora, o usuário vê fatores como praticidade, 

preço e conforto com maior relevância que via nos últimos anos, tornando o mercado de 

transporte individual – antes acomodado e dominado por taxistas – extremamente 

competitivo, fazendo com que as empresas do segmento comecem a trabalhar com 

estratégias para se manterem vivas no mercado atual. De acordo com Almeida e Arruda 

(2014):  

O aumento da competição do mercado e da exigência dos 

consumidores, juntamente com a evolução das tecnologias de 

informação, é impactante no ambiente de negócios. Assim, para obter 

sucesso em mercados dinâmicos, busca-se cada vez mais informações 

sobre os consumidores, as influências pessoais e grupais que afetam 

suas decisões, como estas decisões são tomadas etc. [...]. 

Com os investimentos de empresas nacionais e estrangeiras para os novos 

aplicativos de transporte, as novas startups do segmento, comparadas às centrais de táxi 

do Brasil, dispõe de uma verba significativamente maior, podendo investir grande parte 

em tecnologia e comunicação em nível nacional/internacional. Com isso, as 

cooperativas possuem um desafio ainda mais árduo, pois utilizam de pouca verba para 

realizar suas campanhas de marketing e modernizar seu serviço. 

Para combater a nova concorrência, a Táxi Capital iniciou novas estratégias nos 

últimos três anos a fim de retomar seus clientes e fidelizar os que ainda utilizam o 

serviço. Com isso, criou um aplicativo para celular (Taxi Capital Curitiba), realizou a 

aplicação de descontos nas corridas, sendo 30% para pagamento à vista e 50% para 

cartão de crédito cadastrado no aplicativo da cooperativa, ações de marketing com 

corridas gratuitas, brindes especiais em datas comemorativas, investimento em posts 

patrocinados na fanpage do Facebook da empresa e monitoramento da página, além de 

propaganda em duas redes de televisão, rádio e vidro traseiro nos táxis.  



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 9 

A atuação online da marca foi um fator importante para a aproximação do 

relacionamento com os usuários do serviço. Para Santos (2010), “O marketing digital 

propõe um modelo em que o consumidor seja o centro de suas atenções, estudando seu 

comportamento e colocando-o como princípio”. 

Através dessa estratégia, a empresa conseguiu estagnar a queda do serviço e 

aumentar cerca de 20% no segundo semestre de 2016. A divulgação da marca e preços 

competitivos, como o desconto de 50% que chega a ser mais barato que o concorrente 

Uber em diversos momentos, colaborou para que a Táxi Capital conseguisse manter 

seus clientes e adquirir um aumento de usuários em um cenário extremamente instável. 

Porém, mesmo com as mudanças de planejamento da empresa, o mercado atual ainda 

não era favorável em decorrência à imagem prejudicada que o táxi possui atualmente 

após a entrada da concorrência. 

 Após vários estudos da Táxi Capital, foi proposta a união de três associações de 

táxi em Curitiba: Táxi Capital, Táxi Curitiba e Sereia, criando, assim, a Mega Táxi, com 

diferenciais competitivos de comunicação, investimento e tecnologia. “Entre as 

melhorias trazidas com a novidade, encontram-se mais rapidez na chegada dos carros, 

melhor qualidade de atendimento e a possibilidade de fazer corridas por preço fechado 

pré-estabelecido”. 6 A proposta partiu da Táxi Capital seguindo seu posicionamento de 

forte comunicação no segmento.  

Contudo, uma nova crise surgiu, a fusão. A maneira arcaica e atrasada de atuar 

das duas outras centrais de táxi, tanto os taxistas como o corpo administrativo das 

associações, a união iniciou com grandes dificuldades para desvencilhar os métodos e 

procedimentos ultrapassados utilizados por elas, dificultando as estratégias de 

aperfeiçoamento dos processos das centrais. Através desses fatores, muitas mudanças 

continuaram estagnadas, e o resultado esperado de recuperar a reputação do táxi, 

redução de custos e aumento no número de serviço foi prejudicado pela falta de apoio e 

flexibilidade para mudanças por parte da Táxi Curitiba e Sereia.  Entra aqui uma 

característica comum em algumas organizações que é a falha na preparação e avaliação 

na hora de uma fusão, isso afeta todo o planejamento feito e atrapalha o andamento da 

operação. Nesse caso ainda tem um agravante: a fusão foi feita para gerenciar uma crise, 

mas não foi previsto que a própria fusão seria outra crise a ser gerenciada.  

                                                 
6 Disponível em: http://www.gazetadopovo.com.br/curitiba/mega-central-de-taxis-comeca-a-funcionar-

em-curitiba-e-da-desconto-de-ate-50-8h8l0031m22tntjapqzkm24z9  
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A consequência de uma crise é a cobrança do público interno, aqui não foi 

diferente. Após o início da integração, muitos taxistas e colaboradores da Táxi Capital 

começaram e se mostrar insatisfeitos com o andamento das decisões e métodos de 

trabalho. Além disso, como o aumento da quantidade de corridas não foi como o 

esperado, os motoristas da Capital reduziram seus ganhos por dividir os atendimentos 

com as outras centrais, que possuíam cerca de 40% a menos em número de serviços 

atendidos, criando insatisfação por parte dos motoristas associados à empresa. 

Em relação ao contentamento dos clientes com a mudança, o cenário ainda não 

foi favorável, e muitos usuários e contas corporativas viram a união de forma negativa, 

reclamando de fatores como a demora de atendimento no Call Center, falta de 

treinamento e profissionalismo das telefonistas, carros com problemas de higiene e 

motoristas que não tinham o mesmo padrão de atendimento da Táxi Capital. A central 

de táxi também pode avaliar a insatisfação através do declínio na avaliação das corridas, 

em que passou de 95% de usuários considerando o serviço bom à excelente, para 60% 

de contentamento. 

Deste modo, com os resultados abaixo do esperado pela a união entre as centrais 

analisados por esse estudo de caso, pode-se verificar a falta de profissionalismo que as 

empresas de táxi possuem no país, como é o exemplo das outras duas associações na 

formação da Mega Táxi. Com o mercado cada vez mais competitivo e acirrado, é 

necessário que estas empresas possam compreender a necessidade de mudança e 

renovação dos seus serviços e do corpo administrativo, tendo profissionais competentes 

e capacitados para exercer suas funções.  

  

Considerações finais sobre um mercado ainda em crise 

 

 Gerenciar crise não é uma atividade fácil, tampouco para se fazer sozinho. 

Exige-se uma equipe que esteja atenta a qualquer ameaça ou ponto fraco que pode 

ocorrer com a organização, além de um plano bem estruturado para qualquer 

eventualidade.  

 Quando gerenciamos uma crise, devemos levar em conta a credibilidade, a 

reputação e os bons antecedentes, além de agilidade e transparência. Esses são fatores-

chave para que uma empresa saia forte de uma crise. A comunicação é outro ponto 
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importante, pois é a partir dela que comunicamos o que está acontecendo, quais são os 

passos a serem tomados, assim como ações com os stakholders.  

 Em relação a esses públicos, trabalhar o público interno é fundamental. Quando 

ocorreu a fusão das cooperativas de táxis, formando assim a Mega Táxi, houve um 

grande obstáculo: culturas e maneiras diferentes de se trabalhar, e agora são uma mesma 

empresa. O resultado disso foram motoristas insatisfeitos, não sabiam o retorno dessa 

fusão, não perceberam que o resultado vem a longo prazo, e não em um prazo imediato.  

 Quando se trabalha com uma categoria estagnada e acomodada, o desafio é 

ainda maior. Mais de 40 anos tendo como concorrentes apenas as cooperativas, mas o 

serviço era o mesmo: transporte de pessoas regulamentado a partir de lei municipal, 

inclusive é a prefeitura que regulamenta o número de placas de táxis na cidade.  

 A chegada de aplicativos de transporte individual como Uber e Cabify mexeu 

com o mercado. Pessoas que não utilizavam esse tipo de serviço, passou a usar pela 

comodidade e preço. O número de desempregados no país também corroborou para o 

aumento de carros desses aplicativos, que não têm a burocracia que os taxistas têm para 

conseguir rodar na cidade, basta apenas um cadastro no aplicativo e começar a atuar.  

 Percebendo essa mudança, as cooperativas precisaram agir. A Rádio Táxi 

Capital está trabalhando com ações de comunicação há três anos, muitos resultados 

positivos vieram, como a parceria com emissoras de TV e rádio da capital paranaense, 

mas ainda foi necessário agir mais forte. A criação da Mega Táxi, fusão de três 

cooperativas, fez com que a nova organização tivesse um número maior de carros, 

sendo mil no total, ou seja, um terço da frota da cidade.  

 Os resultados dessa nova cooperativa ainda estão aparecendo. Muito 

gerenciamento de crise ainda será necessário, tanto com o público interno, quanto o 

externo. Como a crise financeira é um dos fatores da fuga dos passageiros para a Uber, 

ações para baixar a tarifa estão sendo feitas, mas o retorno será de médio a longo prazo.  

A sobrevivência do táxi no país depende, principalmente, da aceitação por parte 

das centrais sobre o mercado atual e o aprendizado com a concorrência em relação às 

novas tendências do segmento. Se por 40 anos as associações conseguiram agir da 

maneira que entendiam como mais viável para elas, hoje o cenário pede uma análise 

muito mais criteriosa e estratégica para escolher a forma de atuação das empresas do 

ramo. 
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