
 
 

 

Expotáxi RJ reunirá fornecedores e serviços do setor de táxis em um 

único local 

Taxistas e outros profissionais poderão conferir gratuitamente as novidades durante os dias 11, 

12 e 13 de julho no Centro do Rio de Janeiro 

A cidade do Rio de Janeiro receberá nos próximos anos inúmeros eventos, como a Copa do 

Mundo 2014 e a Olimpíada de 2016. Somente para a Jornada Mundial da Juventude, em julho, 

serão 500 mil turistas. Para dar capacidade à essa demanda, taxistas bem treinados e 

devidamente capacitados é fundamental. Dentro deste cenário que o Rio de Janeiro abrigará a 

1ª edição da Expotáxi RJ - Feira de Fornecedores de Produtos e Serviços do Ramo Táxi, 

Frotistas e Similares. 

A Expotáxi RJ também terá o foco educacional. Instituições como o Sescoop/RJ, que tem o 

compromisso de auxiliar na qualificação profissional da categoria e na sua preparação para a 

prestação de serviços de melhor qualidade, realizará durante os três dias capacitações 

diversas. Entre os temas que serão discutidos, estão os desafios da mobilidade urbana, direção 

defensiva, atendimento ao público e gestão financeira. 

Além de ser um espaço para capacitação profissional, a feira terá um espaço para negócios. 

Montadoras como Volkswagen, Fiat e General Motors já confirmaram presença e 

disponibilizarão veículos para a realização de testes de direção. O público ainda poderá 

conferir atrações como a Stock Car Show, que será levado pela Shell do Brasil e a exposição do 

Táxi Elétrico, da Nissan. Também serão apresentadas inovações tecnológicas na área de 

softwares, como o despacho automático de corridas via e-booking, o agendamento de corridas 

via internet. 

 



 
 

Quem for à Expotáxi RJ também encontrará o estande do Banco do Brasil. No espaço, os 

taxistas terão à disposição estrutura de atendimento e poderão conhecer alguns produtos para 

o segmento. 

“O Rio de Janeiro receberá turistas de todo o mundo nos próximos anos e o profissional 

precisa estar preparado para recebê-los. Pretendemos, com a feira, valorizar o taxista e 

mostrar as novidades e serviços em um único local dedicado exclusivamente aos 

profissionais”, destaca Cláudio Montenegro, diretor executivo da ExpoFour Eventos, um dos 

idealizadores da feira. 

Produtos como peças para automóveis, seguros, assistência médica, serviços de comunicação 

e uma infinidade de outros itens também estarão reunidos na Expotáxi RJ. “A feira é pensada 

totalmente para o taxista. A categoria é uma das que mais interagem com a sociedade, 

participando do dia-a-dia de inúmeros brasileiros. São eles ainda o primeiro contato daqueles 

que chegam ao Brasil. É por tudo isso que precisam fornecer um serviço cada vez mais 

diferenciado e com mais qualidade”, diz Montenegro. 

Com entrada gratuita, o evento acontece entre os dias 11 e 13 de julho no Centro de 

Convenções Sul América. A expectativa é de 30 mil visitantes, dentre empresários, diretores, 

gerentes e administradores de empresas de frotas de todo o Estado do Rio de Janeiro, além de 

profissionais autônomos do setor. 

Mais informações no site www.expotaxirj.com.br. 

Expotáxi RJ - SERVIÇOS 

Data: 11 a 13 de julho de 2013  

Local: Centro de Convenções Sul América – Rio de Janeiro – Av. Paulo de Frontin, 1 – 
Cidade Nova – Centro/RJ 

HORÁRIO DE VISITAÇÃO: Dias 11 / 12 e 13 de julho – 12h às 21h 

Entrada franca: Credenciamento pelo site do evento ou no local  

Site: www.expotaxirj.com.br 

Facebook: https://www.facebook.com/ExpotaxiRJ 

Twitter: @expotaxirj 

http://www.expotaxirj.com.br/

