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Taximov participa do Expotáxi RJ 

 

 

 

Durante evento, empresa apresenta vantagens do sistema aos taxistas 

  

 

O Taximov - sistema de solicitação de táxi pela internet - participa do ExpoTáxi RJ 
com o objetivo de apresentar a solução para taxistas, empresas e pessoas 

interessadas em otimizar sua mobilidade na capital carioca. 

"O Rio de Janeiro é um mercado promissor para as Empresas de Ponto de Táxi 
Eletrônico e para os taxistas. Devido aos grandes eventos nos próximos anos na 

cidade e ao fato do táxi ser o transporte oficial de autoridades e turistas, o taxista 
que souber fazer o melhor uso da tecnologia e ter em mãos um sistema que 

oferece corridas com clientes previamente cadastrados e itinerários definidos se 

destacará perante seus pares", afirma Nathan de Vasconcelos Ribeiro, diretor-
executivo da e-flows, empresa que criou e desenvolveu o Taximov. 

Entre as vantagens oferecidas pelo sistema a serem apresentadas durante a feira - 

que acontece entre os dias 11 e 13 de julho - destaca-se a segurança para 
taxistas e clientes. Ambos são cadastrados previamente e, uma vez confirmada a 

corrida, recebem os dados um do outro. O contato entre eles pode ser feito 
diretamente, sem precisar passar pela central de atendimento. 

Outra vantagem para os taxistas diz respeito à economia, pois o taxista roda 

menos para chegar até o passageiro. Sem necessidade de exclusividade ou 
obrigatoriedade de aceitar uma corrida, o profissional pode se associar ao Taximov 

e começar a receber as chamadas. A empresa cobra apenas um valor de R$ 20 no 
ato do cadastramento (para cobrir as despesas) e uma taxa de R$ 1,99 para as 

corridas realizadas por seu intermédio. Não há cobrança de mensalidade ou 
faturamento mínimo.  

Além disso, o Taximov permite a assinatura de contratos com empresas, o que 

proporciona aos taxistas valores de corrida acima da média. O pagamento, neste 
caso, passa a ser feito por meio do chamado "e-voucher", sistema de boleto 

eletrônico que é associado à conta da empresa, ao taxista e à corrida realizada.  

A ferramenta, desenvolvida de maneira pioneira pela e-flows, traz vantagens como 
agilidade e segurança, já que ao final do percurso o taxista só precisa registrar o 

valor. Neste caso, a taxa cobrada é de 10% do valor da corrida e o pagamento é 

feito quinzenalmente na conta do taxista. Outra opção são as corridas pré-pagas 
com cartão de crédito. 

"Nossa solução foi desenvolvida com o objetivo de minimizar o desconforto 
 



causado pela falta de mobilidade e aproximar o taxista, do cliente, seja ele pessoa 

física ou jurídica. Por não exigir exclusividade, o Taximov pode ser usado por 
todos os taxistas interessados em aumentar suas corridas", aponta o diretor-

executivo da e-flows. 

A Expotáxi RJ acontece no Centro de Convenções Sulamérica, de 11 a 13 de julho 
de 2013, de 12h às 21h. A entrada é gratuita. O estande do Taximov é o 

número  44. 

Anote! 

Evento: Expotáxi RJ 

Data: de 11 a 13 de julho de 2013 

Local: Centro de Convenções Sulamérica - Avenida Paulo de Frontin, 1 - Cidade 

Nova - Centro - Rio de Janeiro - RJ  

  

Sobre a e-flows 

A e-flows foi criada em dezembro de 2008, com o objetivo de oferecer soluções 

que minimizem o desconforto causado pela falta de mobilidade nos grandes 

centros urbanos. O primeiro serviço foi o Taximov, um sistema de solicitação de 

táxi por telefone ou internet, que localiza o táxi mais próximo, com até cinco 

quilômetros de distância, e que melhor atenda aos requisitos solicitados pelo 

cliente. 

  

Sobre o Taximov 

Lançado em julho de 2011, o Taximov é um sistema de solicitação de táxi por 

telefone ou internet, seja do computador, notebook ou smartphone. O sistema 

localiza o táxi mais próximo do cliente, com até cinco quilômetros de distância, e 

que melhor atenda aos requisitos solicitados. É possível também monitorar todas 

as corridas em tempo real. O serviço está disponível na região metropolitana de 

São Paulo, em expansão para outros municípios. Para saber mais, acesse: 

www.taximov.com.br 

 
 

 

 

 Mais informações: 
Note! Assessoria de Comunicação 

www.notecomunicacao.com.br 

Danieli Massone e Newton Leonardo 
(11) 3796-9067 

newton.leonardo@notecomunicacao.com.br 
danieli.massone@notecomunicacao.com.br 
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