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Introdução 

 

 Há duas décadas sou policial militar. 

Neste período, durante oito anos, trabalhei no Batalhão de Policiamento em Áreas 

Turísticas (BPTur). Em decorrência disso, trabalhei em diversos pontos turísticos da cidade do 

Rio de Janeiro. Neste exercício fiz contato com diferentes profissionais que atuam no ramo 

turístico como guias de turismo, maleiros, gerentes de hotéis, camelôs, motoristas, dentre vários 

outros. 

 Contudo, um segmento que sempre chamou a minha atenção foi o dos taxistas. Por 

diferentes razões. Neste universo profissional há diferentes formas de organização e ingressos. 

Em minha atuação como policial foram incontáveis as vezes em que tive que interagir com 

demandas por eles apresentadas ou mesmo para coibir eventuais abusos. Com isso, no 

desempenho de minha profissão, diuturnamente era apresentado a um universo relacional de 

grande complexidade. 

  Por ocasião da elaboração da monografia para conclusão do curso de Justiça Criminal 

e Segurança Pública, explorei os conhecimentos obtidos naquele período, recepcionando este 

tema. Para isso, utilizei o meu exercício acadêmico para descrever tal universo tendo por foco 

os conflitos mais recorrentes, o que me obrigou a oferecer um panorama descritivo capaz de 

apresentá-lo em suas nuances. Dessa forma, no presente texto, procurei descrever o universo 

dos taxistas, tendo por foco os conflitos mais recorrentes e apresentar como, na minha 

perspectiva, se organiza o oferecimento de serviços de táxis para turistas na capital do Estado 

do Rio de Janeiro, além de apontar os desafios cotidianos para a administração dos conflitos 

que lhe dão oportunidades. 

Os métodos que empreguei para a elaboração desse trabalho de conclusão de curso 

foram os seguintes: 

 Recorri à minha experiência entre 1998 e 2006, período no qual foram tantas as 

circunstâncias impactantes que cheguei mesmo a registrar por escrito algumas passagens que 

fiz na época e, sobretudo, fiz recortes de jornais que referenciavam à época o que ocorria e me 

interessavam devido ao meu trabalho. 

Para a elaboração dessa monografia, porém, voltei aos lugares e estabeleci conversas 

informais com antigos conhecidos, bem como, com pessoas novas. Observei os contrastes. 

Mudou muita coisa.  
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Os locais que visitei foram os seguintes: Pão de Açúcar, Corcovado, Aeroporto 

Internacional do Rio de Janeiro (Galeão), Aeroporto Santos Dumont, Rodoviária Novo Rio, 

Secretaria Municipal de Transporte (SMTR) e Sindicato dos Taxistas Autônomos do Município 

do Rio de Janeiro.   

Além dos dados primários obtidos em campo, uma revisão bibliográfica também foi 

necessária, utilizando-se fontes pertinentes, tais como livros, jornal, sites de internet e 

regulamentos e códigos aprovados pela Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro.  

 O meu texto está escrito de forma simples e direta, para que seja possível a mais ampla 

compreensão dos meus argumentos.  

No capítulo 1, escrevi sobre os conflitos entre os tipos de taxistas que trabalham mais 

precisamente nessa rota turística, desde o desembarque das pessoas que vem do exterior para 

visitar a cidade, e, consequentemente, seus pontos turísticos. 

  A questão maior que me levou a escrever este capítulo foi ter a atenção voltada para 

as formas de abordagem dos taxistas para convencer os turistas a fazer um passeio por estes 

pontos e dessa forma, conseguirem um dinheiro a mais do que normalmente poderiam obter em 

uma corrida convencional com passageiros da própria cidade. 

  Incorri também nos tipos de taxistas que atuam, desde os amarelinhos, como são 

conhecidos os taxistas convencionais, passando pelos táxis especiais, que é um transporte mais 

executivo, até chegar nos chamados “bandalhas”, que fazem praticamente o mesmo tipo de 

serviço dos taxistas com a diferença de que usam carros particulares para fazer esse 

deslocamento com seus clientes e não possuem autonomia para tal. A forma de pagamento é 

um acerto entre ambas as partes antes de iniciar o passeio. 

  Entrei no mérito de quais os métodos usados por todos estes personagens, tanto no 

legal, onde fazem tudo de acordo com a legislação a qual são submetidos, quanto no ilegal, 

onde usam suas artimanhas. Prestei mais atenção nas formas, muitas vezes inusitadas, que eles 

utilizam, tanto no convencimento, quanto na hora de cobrar o valor que não está marcando no 

taxímetro. 

  Abordei também a legislação e as regras para atuar nesse tipo de trabalho, onde explico 

como se obtém a licença para desempenhar esse tipo de serviço, até os procedimentos que 

podem ocorrer se de fato estiverem burlando qualquer regra ou se forem pegos por algum agente 

de trânsito junto com um membro da SMTR e quais são as penalidades que eles têm que 

cumprir. Essas penalidades podem ser desde multas aplicadas, até a cassação de sua licença. 

  No capítulo 2 escrevi sobre os custos e perspectivas de ganho desses profissionais. 
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Na presente pesquisa, relato o que observei nesse tempo em que, praticamente, convivi 

com os taxistas. Narro as várias tentativas de uma parte desse grupo em obter ganhos maiores 

de uma forma rápida. 

  Essa parte na qual me refiro é justamente de um grupo que usava formas de ludibriar 

os clientes, preferencialmente os turistas, para ganhar um “bônus” nessas corridas. 

  Os artifícios usados são variáveis, desde o “tiro”, que é um valor cobrado para 

determinada área da cidade, combinado pelo taxista e o provável cliente, com o taxímetro 

desligado, até o “tic tac”, que é uma adulteração no taxímetro, onde o motorista aperta um 

pequeno botão perto do volante, sem que o cliente perceba, aumentando o valor da corrida. 

  Falei também das dificuldades que passam tendo gastos com manutenções, as escolhas 

de locais que unem a sua segurança pessoal com a possibilidade de ganhos e os diferentes 

pontos que são visados pelos demais taxistas da cidade. 

  E, finalmente, no capítulo 3, falei sobre as formas de profissionalização. 

  Expliquei como o indivíduo inicia nesta profissão, sua expectativa de obter um lucro rápido e 

ter uma jornada de trabalho livre, sem um horário definido por terceiros. 

Citei as áreas em que os taxistas preferem trabalhar, algumas particularidades desses locais e 

falei também sobre os regulamentos aos quais são submetidos e seu código disciplinar. Relembrei 

algumas situações ocorridas no entorno do Teleférico Pão de Açúcar, como o ganho de um ponto de 

táxi, que foi concedido pela Prefeitura, e a perda, por causa de uma empresa privada.  

Falei ainda sobre algumas condições de conservação em que o veículo pode circular pela cidade 

em busca de passageiros; falei da apresentação pessoal dos taxistas e valores de tarifas cobradas. Citei 

algumas curiosidades que não são do conhecimento da maioria dos usuários desse meio de transporte 

tão importante para a nossa cidade. 

Conclusivamente, tracei algumas considerações sobre as configurações possíveis deste 

mercado de trabalho especializado e a forma como ele parece reproduzir lógicas presentes em 

outros espaços sociais no Rio de Janeiro. 
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Capítulo 1 – Conflitos entre tipos de taxistas. 

 

  Neste capítulo apresento os tipos de taxistas, bem como as diferentes regras de sua 

atuação. Cada tipo de vinculação organizacional e, sobretudo, o lugar de atuação é importante 

para diferenciar as distintas possibilidades de incursão dessas práticas profissionais. 

  No Pão de Açúcar existiam grupos de transportadores de passageiros: os táxis 

convencionais (chamados de amarelinhos ou fandangos) e os táxis especiais que levavam 

turistas (definidos pelas cores: preta, azul, verde, vermelha, prata e branca). Estes eram 

diferenciados dos carros particulares pela placa vermelha com caracteres na cor branca (veículo 

de aluguel) e também por alguma menção ao serviço que praticavam pintadas nos carros, 

normalmente localizada na parte lateral traseira do veículo. Por último, também eram 

recorrentes os carros particulares que ofereciam serviços de transporte de passageiros que, 

normalmente, faziam o trajeto dali até o Corcovado. Seus motoristas estipulavam um valor por 

cada pessoa. Eles eram chamados de “bandalhas1” pelos outros taxistas. 

  Uma característica que se pode observar é da incidência de uma certa “territorialidade”, 

entendida aqui como a expressão de uma associação entre as práticas de um determinado grupo, 

em um espaço físico específico, ao longo de um tempo no qual suas evoluções contribuem para 

que os membros desse grupo se identifiquem como possuindo interesses e formas de atuar em 

comum2.  

                                                 
1 *Bandalhas eram também chamados os motoristas que ofereciam o mesmo tipo de serviço para hóspedes dos 

hotéis próximos ao local onde ficavam estacionados e faziam uma espécie de ponto, conhecidos por todos que 

trabalham na área de turismo, principalmente por seguranças, maleiros e até mesmo o gerente dos hotéis. 

2 Para Soja (1971, p. 19), diferentemente, no âmbito da conotação política da organização do espaço 

pelo homem, a territorialidade pode ser vista como "um fenômeno comportamental associado com a 

organização do espaço em esferas de influência ou de territórios claramente demarcados, 

considerados distintos e exclusivos, ao menos parcialmente, por seus ocupantes ou por agentes 

outros que assim os definam". Soja (p. 19) argumenta que "ao nível individual, por exemplo, uma das 

mais claras ilustrações da territorialidade humana pode ser encontrada na forma como no Ocidente 

se estabeleceu a propriedade privada da terra" (Grifo adicionado).Raffestin considera que a 

territorialidade é mais do que uma simples relação homem-território, argumentando que para além 

da demarcação de parcelas individuais existe a relação social entre os homens. Dessa forma, a 

territorialidade seria "um conjunto de relações que se originam num sistema tridimensional 

sociedade-espaço-tempo em vias de atingir a maior autonomia possível, compatível com os recursos 

do sistema". Considerando-se a dinâmica dos fatores envolvidos na relação, seria possível a 

classificação de vários tipos de territorialidade, desde as mais estáveis às mais instáveis. (RAFFESTIN, 

1993:160) 
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Territorialidade esta que os taxistas impõem perante outros profissionais, pois se você 

não for daquele “ponto de táxi”, você é chamado pelos demais de “goteira”. Essa categoria é 

utilizada em analogia a uma torneira pingando. No linguajar deles, significa que é um taxista 

de fora e que só “pingam” na hora boa, quando acontece a saída dos turistas desses pontos após 

o passeio. Como são grupos bastante numerosos, eles sempre “pescam” um passageiro 

geralmente despercebido, o que irrita profundamente os demais que não conseguem “pescar” 

nenhum e são pertencentes ao grupo que faz ponto no local. 

  Quando um “goteira” se torna conhecido, ele vira alvo desse grupo e daí pode-se 

esperar qualquer coisa, desde discussões ásperas, agressões físicas, chegando até ao dano 

material. Uma prática bastante usada por estes profissionais é se mostrar amigo deste alvo, no 

caso “o goteira”, distraí-lo e afastá-lo do seu veículo, normalmente convidando-o para beber 

um cafezinho. Enquanto os outros taxistas que ficam no ponto, “sovelam” o pneu deste carro. 

  O termo “sovelar” vem da ação de dar “estocadas” com um ferro pontiagudo, parecido 

com um prego, fixado na ponta de um cabo pequeno de madeira, nas laterais dos pneus. 

Os taxistas usam normalmente chaves de fenda lixadas, que ficam pontiagudas e prontas 

para o uso nessas situações. O outro taxista quando volta não percebe que o pneu do seu carro 

está furado, pois este tipo de furo demora bastante tempo para esvaziar os pneus. Normalmente 

só é notado no outro dia, após o pneu estar arriado. O ato praticado pelos outros taxistas é 

confirmado quando ele vai ao borracheiro, onde se constata a ação de terceiros para prejudicá-

lo.  

  Essa prática é uma das formas usadas para inibir outros taxistas que se aproximam do 

ponto e é uma forma de aviso que aquela área tem dono e eles não toleram outros “concorrentes” 

disputando passageiros com eles. 

  Além destes casos, havia também as disputas internas, pois, existia uma cooperativa 

de táxi próxima ao local onde eles atuavam. Esta cooperativa era legalizada e tinha pontos de 

apoio, chamados de “PA”. Essa cooperativa estava baseada na Av, Pasteur, no bairro da Urca, 

a cerca de 100 metros de distância. Depois de anos, essa cooperativa conseguiu, através de uma 

autorização da prefeitura, um ponto de apoio com cinco vagas localizadas próximas à escadaria 

daquele ponto turístico tradicional, bem em frente ao antigo restaurante Roda Viva que já não 

estava mais em funcionamento. 

  Os taxistas que faziam ponto naquele local e que não eram cooperativados acharam 

uma afronta. Em decorrência disso houve várias discussões, agressões e avarias de veículos de 

ambos os lados. O que mais chamava a atenção era que, quando o bondinho descia com os 

passageiros (a maioria turistas estrangeiros) as brigas acabavam. Como em um passe de mágica 
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formavam filas por ordem de chegada para ninguém pular a vez do outro na hora de abordar 

estes passageiros e quando eram recusados, iam para o final da fila. 

  Para tentar ganhar a confiança destes turistas e oferecer levá-los para seus respectivos 

destinos, a abordagem era feita na maior cordialidade entre todos os envolvidos, com os outros 

taxistas dando força para o turista ir com quem estava na vez. Era como se as brigas não 

tivessem acontecido um pouco antes. Mas quando acabava aquela remessa de possíveis 

passageiros, recomeçava a discussão. 

Hoje, analisando em perspectiva, percebo que aquelas brigas e discussões, com as mais 

variadas ofensas e formas de agressão, compunham um repertório de práticas e valores que, ao 

fim e ao cabo, ordenava o lugar. Ainda que vez ou outra eu tivesse que intervir, 

fundamentalmente eram aquelas práticas que dimensionavam os valores compartilhados nas 

disputas por aquele espaço. 

  É claro que muitas vezes alguns mais exaltados continuavam discutindo mesmo na 

frente dos turistas. Isso quando não havia a agressão física, o que prejudicava a todos, inclusive 

a imagem daquele ponto turístico em questão. 

  Os taxistas dessas duas frentes, porém, só se juntavam para atacar os “bandalhas”, 

dizendo que eram carros piratas, que não eram oficiais ou que era perigoso andar com eles. 

Tudo para captar esses passageiros, gerando assim mais tumulto e ofensas dessa nova 

configuração de dois lados em disputa. 

Nesse aspecto, todas as empresas que possuem a concessão para explorar esses pontos 

turísticos são unânimes em tentar repelir os taxistas de suas entradas. Para isso acionam a 

SMTR (Secretaria Municipal de Transportes), antiga SMTU (Secretaria Municipal de 

Transportes Urbanos), e agentes de trânsito para organizar operações que impeçam que os 

taxistas fiquem nestes locais de uma forma desorganizada e que não cometam esses acordos 

monetários com os turistas. Dessa forma os obrigavam a agir dentro da legalidade, ligando o 

taxímetro e cobrando o valor de fato que a corrida seria. 

  Apesar de acontecer isso nos pontos turísticos, nos locais em que os turistas 

desembarcam na cidade, acontece uma situação inusitada. No AIRJ (Aeroporto Internacional 

do Rio de Janeiro), por exemplo, a exclusividade é da cooperativa Aero táxi que reprime, sem 

autoridade para tal, outros taxistas de cooperativas diferentes ou os não cooperativados. 

Chegam ao ponto de utilizar guardas privados da Infraero para tal repressão. Há alguns anos, 

chegaram ao ponto de bloquear algumas partes do retorno do embarque e desembarque com os 
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conhecidos gelos baianos3 para impedir que táxis que não fossem desta cooperativa 

conseguissem ter acesso aos passageiros que desembarcavam, com a Infraero colocando 

guardas nestas vias. 

  Além de serem os únicos que trabalhavam neste local, cobravam por volumes (cada 

mala é cobrada com um valor a mais) e na maioria dos casos não ligam o relógio, como é 

conhecido o taxímetro. Neste caso, o taxista combina o preço com o passageiro. Eles aparecem 

até com tabelas com valores diferenciados para distintos trajetos usados normalmente por táxis 

especiais, oferecendo seus serviços e, utilizando o preço tabelado dessa outra categoria (esses 

profissionais dos táxis especiais não gostam de ser chamados de taxistas). 

  Os taxistas que não pertencem à cooperativa Novo Rio Táxi são ameaçados 

constantemente, havendo casos de sovelas, chegando ao ponto de enfiarem um pedaço de 

madeira no radiador de outro táxi através da grade do automóvel. Caso igual também ocorreu 

no AIRJ. 

  Existem, entretanto, os taxistas que não querem confusão e cobram legalmente o valor 

que marca no taxímetro e se afastam da turma que sempre tenta levar alguma vantagem, 

justamente para não ficarem expostos ou marcados como os que agem na ilegalidade. 

  Em todos esses locais, quando acontece uma operação para inibir tais atos, os 

chamados “espertos” agem normalmente gerando um comportamento que leva ao 

ordenamento, silêncio, às filas organizadas para o embarque de passageiros e à consequente 

ausência de cobrança de tarifas indevidas. Agindo como os demais, que não compactuam com 

o que alguns acusam ser falcatruas diárias, como se vivessem sempre de acordo com esse 

princípio. Mas, quando a operação é finalizada, os que não foram infracionados “tiram onda” 

com quem foi, fazendo-o também com quem trabalha correto e, consequentemente, voltam a 

agir na ilegalidade como antes. 

   Essas situações conflituosas são constantes, ainda que possam se apresentar sob 

formas diferentes, em todos os locais em que esses profissionais atuam e onde também a 

possibilidade de ganhos é maior. Os conflitos existentes entre eles, que sempre fazem um certo 

apelo à normalidade diante de uma inspeção ou uma autoridade coercitiva nos mostra, como 

poderia ser sugerido pelo sociólogo alemão Georg Simmel, que o conflito pode ser pensado 

                                                 
3
 Construções móveis de concreto que impedem a passagem de um carro, por exemplo. 
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como uma sociação4, ou seja, como algo que conecta positivamente concepções diferentes 

sobre algum objeto ou utilização de recursos. 

 

O próprio conflito resolve a tensão entre contrastes. [...]. Essa natureza 

aparece de modo mais claro quando se compreende que ambas as formas de relação 

– a antitética e a convergente – são fundamentalmente diferentes da mera indiferença 

entre dois ou mais indivíduos ou grupos. (...) o conflito contém algo de positivo. 

(SIMMEL. 2011). 

 

  Outro problema identificado foi o grande número de táxis piratas. Algumas pessoas 

compram um carro, preferencialmente de cor amarela ou mandam pintá-lo nesta cor, adesivam 

o carro com uma faixa azul na lateral (que é o modelo usado na cidade do Rio de Janeiro), 

colocam uma placa vermelha (normalmente fria, ou seja, sem registro oficial)  o bigorrilho e o 

taxímetro que compram em lojas especializadas ou até mesmo pela internet, além de 

falsificarem a autonomia. 

  Com o carro montado, passando-se por um táxi de verdade, o infrator roda pela cidade 

em busca de passageiros, disputando com quem está trabalhando de forma legal e passando 

despercebido pelas pessoas que não conseguem distinguir qual é o verdadeiro e qual é o pirata. 

  Segundo a SMTR, essas operações que visam coibir este tipo de delito são realizadas 

junto com a polícia militar, pois a SMTR não possui o poder de polícia para apreender o veículo 

e prender o autor do delito em questão. É obrigatório que os policiais participem deste 

procedimento objetivando a retirada dessas pessoas que agem de forma ilegal, contribuindo 

para um prejuízo maior dos taxistas que trabalham de uma forma correta. 

  Em frente ao Teleférico Pão de Açúcar havia uma rua em formato da letra “U”, por 

onde transitavam veículos para embarque e desembarque de turistas. Também existia um 

estacionamento para visitantes no sistema de vaga certa, além de um ponto de táxi, credenciado 

pela prefeitura da cidade do Rio de Janeiro.  

  Este logradouro público situava-se entre dois quartéis das Forças Armadas, a EGN 

(Escola de Guerra Naval), pertencente à Marinha do Brasil e o IME (Instituto Militar de 

Engenharia), pertencente ao Exército Brasileiro.  

  O que foi observado é que este estacionamento público e o ponto de táxi foram 

removidos dali. Alternativamente foi criado um calçamento que vai da esquina da Av. Pasteur 

                                                 
4 SIMMEL, Georg, O conflito como sociação. (Tradução de Mauro Guilherme Pinheiro Koury). RBSE – 

Revista Brasileira de Sociologia da Emoção, v. 10, n. 30, pp. 568-573.  

http://www.cchla.ufpb.br/rbse/Index.html 
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até a entrada do ponto turístico, com uma pequena via que é de uso exclusivo dos funcionários 

que compõem a diretoria do CCAPA e dos militares do EB que servem no IME. A instituição 

também contratou vários agentes de trânsito para inibirem o trabalho daqueles profissionais 

que, de certa forma, contribuem também com este local turístico, pois muitas pessoas acessam 

estes locais através do táxi. 

  Este acontecimento culminou com o fim desse ponto de táxi e diminuiu o acesso aos 

turistas que eram seus potenciais passageiros. A justificativa dada pelo poder público foi a de 

que seria uma “requalificação do entorno do bondinho do Pão de Açúcar”, vide a placa que está 

na entrada deste calçamento (fotos 1 e 2 a seguir). 

  

 

         Foto 1: parte dianteira  Fonte: o autor       Foto 2: parte traseira   Fonte: o autor 

 

Na placa situada no calçamento, que recebeu o nome de: “Espaço Turístico Cristóvão 

Leite de Castro”, podemos citar diversas autoridades. Dentre elas, dois oficiais generais das 

FFAA, o prefeito, diretores do CCAPA e ainda na parte de trás, onde estão os agradecimentos, 

estão algumas empresas, associações e outras autoridades... 

  O que mais chocou as pessoas que trabalhavam lá há muito tempo foi a retirada do 

direito dos cidadãos que antes podiam estar ali e de uma hora para a outra foram retirados pelo 

poder público. Isso em benefício da iniciativa privada e não do cidadão, o que impactou todos 

que trabalhavam ali e que de uma forma ou de outra, tiravam o “pão de cada dia” ganho a partir 

daquele local. Esse fato gerou uma forte comoção a ponto de uma pessoa que trabalha nas 

proximidades, em entrevistas, comentar que “contra a força, não há resistência”... 
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  Da forma mais fácil de entender, o Teleférico Pão de Açúcar estendeu seus domínios, 

aumentou sua propriedade, pegou um trecho de rua que era um logradouro público municipal 

e o transformou em propriedade particular, ampliando sua área de atuação e impossibilitando 

as pessoas que trabalhavam ali de poder continuar. Na percepção de taxistas, camelôs, dentre 

outros com os quais conversei, foram simplesmente “esculachados” pelos mesmos que cobram 

impostos e deveriam lhe dar uma opção de trabalho, mas o que aconteceu foi que pegaram o 

local e quem estava ali teve que sair. 

  Fazendo uma comparação com o antropólogo Lenin Pires escreveu em seu livro 

“Esculhamba, mas não esculacha” e o que ocorreu no Pão de Açúcar, o que podemos visualizar 

é que ambos perdem as suas mercadorias de trabalho pelo poder público. Esse trecho do 

trabalho do antropólogo sintetiza, justamente, o que os que trabalham no Pão de Açúcar 

pensam: 

   

“Esculacho é humilhação. Não é tirar a mercadoria, pois isso a gente já tá acostumado. 

Mas tirar o que é nosso e ainda dar um tapa na cara de um homem, isso sim é esculacho. É coisa 

que não se esquece e que a gente depois tem que correr atrás para não perder o respeito”. 

(PIRES, 2005:136) 

 

   A reclamação destes profissionais é pela perda de um local que agora gera lucros para 

alguém, quando no passado gerava subsistência com alguma dignidade. Afinal, eles tinham 

uma autorização do órgão municipal competente para estarem ali. De um dia para o outro, foram 

simplesmente removidos e em seguida, foram feitas essas obras.  

Foi-lhes retirado o direito de angariar o passageiro sem ficar a mercê da violência 

existente na cidade e de perder a área em que trabalhavam, pois para muitos que moram nas 

proximidades do teleférico do Pão de Açúcar e os que frequentam a praia vermelha, após serem 

entrevistados, alegaram que a área ficará mais limpa, sem tumultos e com o livre acesso aos 

turistas que entram e saem do local turístico. 

  Com isso acabaram de vez com a aproximação dos taxistas que tinham o objetivo de 

fazer uma parceria com a empresa em questão. Ao invés disso, eles estão trabalhando como se 

todos fossem os “goteiras” que, nos anos anteriores, os mais bem estabelecidos faziam de tudo 

para afastar. 

   Apesar de todas essas nuances, observei que esses profissionais ainda conseguem criar 

um sistema organizacional simples que permite combinar a diminuição expressiva do 

contingente de taxistas que exerciam suas atividades naquele local com a eterna luta diária para 
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obter algum ganho, assim como, pela busca incessante por passageiros. Principalmente no que 

diz respeito aos turistas que saem depois de realizado o passeio no ponto turístico em questão.  

   Como vimos, no Pão de Açúcar era comum os taxistas brigarem entre si, até entre os 

membros do mesmo grupo, mas não aceitavam interferência de outros que não fossem do 

mesmo ramo. A cumplicidade era tamanha, que se tivesse um problema com um “goteira” (que 

eles praticamente expulsavam do local), com um motorista de ônibus ou “bandalha”, eles se 

uniam contra este excluído do meio deles. 

  O que mais me chamou a atenção, foi a forma ríspida que alguns se tratavam durante 

o período diurno, mas quando começava a entardecer, começavam a brincar e rir de várias 

situações, onde quem os via pela primeira vez, tinha a impressão de que eram os melhores 

amigos, mas no outro dia, recomeçavam as hostilidades. 

  Os taxistas, em particular os que não são de nenhuma cooperativa, quando se juntavam, 

tinham que mostrar alguma perspicácia. Uns se colocavam como espertos, outros mais 

inteligentes, mas também tinham os fortes, que concebiam usar a força a todo instante e os 

malandros... 

  De alguma forma um taxista tem que se destacar perante os outros, ainda mais os que 

trabalham em períodos noturnos, para não se passarem como otários e “tomarem voltas” dos 

outros, quando não tomam “porrada” propriamente dita. Testemunhei vários fatos como este 

que se resolviam entre eles e que “morriam” ali. 

  Como se fossem representantes ou membros de vários clãs, cada um tem que se 

habituar em uma área de trabalho, seja na Zona Sul, na Zona Norte e no subúrbio. O que mais 

impressiona, é que mesmo tendo essas diferenças, são totalmente corporativistas, os problemas 

têm que ser resolvidos entre eles e só. 

  No próximo capítulo serão abordados os custos e perspectivas de ganhos e como uma 

parte deles disputam e usam de suas artimanhas para aumentar o seu lucro diário. 
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             Capítulo 2 – Os custos e perspectivas de ganhos. 

 

Nesse capítulo vamos “entrar no bolso” dos taxistas. Abordei os custos diários destes 

profissionais, que ficam por diversos lugares da cidade em busca de fazer um bom ganho, 

muitas vezes da parte diurna até a noturna, 

   Começarei com os taxistas convencionais, chamados amarelinhos ou fandangos. 

Vários grupos dividiam o mesmo espaço quando o local era propício para a “pesca” de 

passageiros, quando existe uma grande concentração destes. 

  Os pontos turísticos são atrativos para estes profissionais simplesmente pelo fato de ter 

turistas oriundos não só do Brasil, como também de outros países. O que torna uma forma de 

ganhar bastante dinheiro em um só segmento de mercado, não “disputando”, como eles falam, 

nas ruas. Por outro lado, ainda podem ganhar em outras moedas de maior valor que a nossa, 

preferencialmente, em dólar ou euro. 

No Pão de Açúcar, onde trabalhei por vários anos, era comum a disputa por passageiros, 

principalmente por dois grupos: os taxistas e os “bandalhas”. Durante toda a parte da manhã e 

início da tarde era comum observar as formas com que abordavam os passageiros, 

principalmente quanto a suas apresentações. Enquanto o “bandalha” se apresentava como um 

representante da empresa de turismo “Sugar Loaf Car Service”, já os taxistas abordavam os 

turistas se apresentando como motoristas de táxis oficiais.   

A abordagem dos “bandalhas”, como são conhecidos, consistia em chegar perto deste 

turista com um mapa da cidade (normalmente oferecido por joalherias) e traçar vários pontos 

conhecidos: praias, restaurantes, mirantes, joalherias e enfim, levá-los para conhecer o 

Corcovado. Chegando lá eles aguardam os turistas descerem e os levam para os hotéis que estão 

hospedados ou algum ponto próximo ao seu destino, isso tudo depois de um entendimento de 

ambas as partes sobre o valor que cada passageiro irá pagar.  

  Quando eram grandes grupos de turistas, eles chamavam os outros “bandalhas” e se 

não houvessem carros suficientes para levar as pessoas, eles chamavam os taxistas para compor 

esse “comboio” na realização do passeio. Não sem antes, claro, acertar um percentual do valor 

com o taxista para este trabalhar em conjunto com eles. 

  Quando estes turistas gostavam, eles ofereciam também um passeio noturno, que 

normalmente era realizado em boates e restaurantes que tinham apresentações muitas vezes de 

samba, o que aguçava o imaginário destes turistas, sempre bem regados com Chopp e 

Caipirinha. 
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  Havia casos de acertarem passeios para a região dos lagos ou para a região serrana, 

estendendo o passeio por vários dias e consequentemente ganhando mais dinheiro. O lucro 

realmente era o foco, pois eles levavam esses turistas para as joalherias, e se os mesmos 

gostassem e comprassem alguma joia ou objeto de valor, os “bandalhas” receberiam uma 

porcentagem por parte do joalheiro. Quando levavam para restaurantes, além de comerem de 

graça, também ganhavam um percentual por cada turista que levassem, o que é uma prática 

comum dos guias de turismo, inclusive sendo esta a forma de como eles se apresentavam aos 

seus clientes. 

Os taxistas começaram a perceber vantagens de levar os turistas para tais locais e 

passaram a agir da mesma forma. Eles além de ganharem o dinheiro com a “corrida”, ofereciam 

passeios para estes locais, outras cidades e assim como voos panorâmicos que também são 

oferecidos por empresas de helicópteros na Lagoa Rodrigo de Freitas e no Mirante Dona Marta. 

  O passeio de helicóptero só não era possível no Morro da Urca, pois para chegar ao 

heliporto, teriam que comprar as passagens para o bondinho do Pão de Açúcar e como a 

CCAPA (Companhia Caminho Aéreo Pão de Açúcar) é uma empresa privada, é proibida de 

oferecer qualquer passeio por parte de visitantes. 

  Outra situação que me chamou a atenção foi o descarte de corridas, escolhendo quem 

levariam e para onde levariam, pois a maioria não aceita pegar qualquer passageiro ou qualquer 

corrida.  

  Os taxistas escolhem qual é a mais interessante, normalmente para a Zona Sul ou Barra 

da Tijuca e observam também como o futuro cliente está vestido. Caso esteja com roupas caras 

de marca famosa e portando joias, oferecem o serviço para obter um lucro maior. Quando a 

pessoa está vestida com trajes mais comuns do dia a dia, como camiseta e jeans, oferecem o 

serviço por um preço muito alto e, às vezes, mesmo quando o turista aceita, ainda assim era 

rejeitado. 

  O alvo preferido é o turista conhecido nesse meio como “manga rosa”, uma alusão à 

nossa fruta tropical. Pela coloração muito branca das pessoas europeias ou norte americanas e 

que quando ficam expostos ao sol ou ao mormaço daqui da cidade do Rio de Janeiro, acabam 

se bronzeando e vindo a ter essa coloração rosada na pele. 

  No aeroporto Santos Dumont, onde os taxistas da cooperativa Aeros Dumont 

trabalham, acontece a mesma coisa, mas o alvo na maioria são empresários que fazem a ponte 

aérea São Paulo x Rio de Janeiro ou Brasília x Rio de Janeiro, que desembarcam de terno e são 

logo abordados por uma pessoa que fica no ponto de táxi. 
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  Essa pessoa não é taxista, ele é contratado pela cooperativa para oferecer essas corridas 

e chamar o taxista da vez, pois existe uma fila por ordem de chegada. Quando o ponto não 

comporta o grande volume de táxis, eles ficam nos chamados pontos de apoio (P.A.) e conforme 

os da frente saem, eles são chamados para o ponto principal onde se encontram os passageiros. 

A maioria das cooperativas tem ponto de apoio.  

   Ocorre também um acordo entre este empregado e alguns taxistas. As corridas com 

pouca importância são oferecidas para quem está no início da fila e o passageiro que concorda 

com o valor mais alto oferecido, é colocado em uma espécie de “stand by”, ficando próximo e 

quando chega a vez do taxista que fez o acordo, o passageiro é conduzido para este carro. 

  Na rodoviária Novo Rio, entretanto, os turistas são normalmente pessoas do próprio 

Brasil, vindo de outros estados da federação, normalmente das regiões Norte ou Nordeste. Via 

de regras estes que usam os serviços da Táxi Novo Rio Coop, onde existe um número de taxistas 

que cobram um valor muito maior do que seria, praticando o chamado “tiro”, que significa um 

valor combinado sem ser o que estaria marcando no taxímetro5 . 

   Eles ainda cobram um adicional por cada mala, independentemente do tamanho. O 

que é ilegal. No capítulo IX sobre os regulamentos e códigos disciplinares dos taxistas, feito 

pela Prefeitura do Rio de Janeiro, em seu Art. 39 deixa claro que o veículo é obrigado a fazer o 

transporte da bagagem do passageiro, desde que suas dimensões, natureza e peso não 

prejudiquem a conservação do veículo. 

  Só deve ser cobrado com o valor da “tarifa I”, pelos volumes que excedam a 30 cm X 

60 cm. Neste local, em alguns dos casos observados, essas pessoas que vem de lugares distantes, 

são coagidas a entrar e fazer a corrida e são muito usadas na relação com elas palavras de baixo 

calão por estes profissionais. 

  Por outro lado, se ocorrer algum acidente e o veículo ficar avariado, o taxista, pela lei, 

não pode “rodar” e tem que tentar consertar o automóvel o mais rápido possível, pois se cair 

em alguma operação da SMTR, o veículo será lacrado até que se resolva essa pendência. 

Dependendo da situação, se for mais grave, pode ser rebocado. 

Após o conserto de seu veículo, o taxista faz de tudo para recuperar o valor gasto na 

manutenção e os locais preferidos, são justamente a Zona Sul da cidade e a Barra da Tijuca, 

pois na visão deles, é onde estão as pessoas que possuem dinheiro. Por isso, entre outras coisas, 

é comum ver uma quantidade substancial de taxistas passando com uma velocidade baixa em 

                                                 
5 Essa prática também pode ser observada em todas as áreas que citei anteriormente 



15 

 

relação a outros veículos, principalmente na orla da Zona Sul, que abrange a maior rede 

hoteleira da cidade. 

Perto desses hotéis é possível ver muitos barzinhos e restaurantes que atraem os turistas 

e moradores para as mais diversas programações, oferecendo várias opções dependendo do que 

essas pessoas procuram, pois observam-se sempre nesses locais as pessoas consumindo muitas 

bebidas alcoólicas e até drogas, para os mais diversos fins.  

E sempre se observa a formação de um ponto de táxi perto desses locais; quando não é 

um ponto oficial, eles se juntam (a maioria desses taxistas já rodam nas proximidades e se 

conhecem) e formam um ponto imaginário. 

  Esse ponto “fantasma”, representado enquanto um problema grande para o trânsito 

desses locais, pois não é difícil perceber a quantidade de táxis parados na fila dupla da via, 

tomando uma faixa de rolamento da rua, causando assim um congestionamento seguido de 

confusão. Esse conflito ocorre por causa deste abuso que eles cometem quase que diariamente, 

sem serem incomodados, passando quase que a madrugada toda indo e voltando dessas corridas 

que conseguem. 

  A tática usada nesses restaurantes e barzinhos é quase a mesma dos outros locais 

citados anteriormente, pois alguns negam as corridas para locais muito distantes. Eles alegam 

que perdem muito tempo para ganhar dinheiro fazendo um trajeto maior se estiverem usando o 

taxímetro certinho e preferem dar o “tiro” e ver se o possível passageiro aceita o valor cobrado. 

  Caso aconteça da resposta ser negativa, preferem fazer corridas curtas para receberem 

um determinado valor, mas com um diferencial. Serão várias vezes durante a noite, em um 

lugar seguro, podendo retornar para a fila. Devido à demanda de pessoas que chegam e saem, 

conseguem outras corridas ao longo do período que permanecem ali. 

  O que foi observado também é a preferência pelos turistas, pois muitos deles não falam 

a língua portuguesa e devido ao alto estado de embriaguez, pagam normalmente o que é pedido 

pelos taxistas ainda mais se estiverem acompanhados de garotas de programa. 

  Essas garotas normalmente possuem seus próprios amigos que trabalham em táxis para 

levá-las aos seus destinos e daí fica mais fácil conseguir uma quantia maior do turista para 

dividirem sendo que o valor do programa fica com ela. Isso quando não é o próprio taxista que 

as indicam, após o turista pedir uma indicação sobre estes locais onde as mulheres trabalham. 

Neste caso, ao entrar em contato com alguma conhecida, esta lhe dará uma porcentagem do que 

for cobrado no programa. 

  Há situações nas quais essa pessoa entorpece o turista, rouba e sai com o taxista que as 

espera próximo ao local do programa, às vezes, o próprio hotel que o turista está hospedado. 
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  Alguns taxistas também falaram que muitos turistas que visitam a cidade já são 

orientados a tomar cuidado em seus deslocamentos principalmente usando os serviços de táxi. 

  As próprias agências de viagens distribuem folhetos informando como se deve portar, 

o que levar, onde pegar esses táxis e a anotar a placa dos referidos autos, visando passar uma 

sensação de segurança para estes visitantes. 

 Os taxistas são quase unânimes em dizer que os turistas não estão mais “bobos”, pois 

desde o desembarque nos aeroportos e quando entram nos táxis, a primeira palavra que falam 

é “meter” (que em inglês significa: medidor, quanto está registrando no taxímetro) no caso é 

uma indicação para o taxista ligar o relógio. 

  Depois que o taxista ligar o taxímetro e começar a cobrança do valor da corrida o turista 

monitora o gasto até o seu destino, apontando para o taxímetro durante quase todo o trajeto para 

ver se está funcionando. 

  O problema é que uma parte dos taxistas usa o chamado “tic-tac”, que consiste em ter 

um pequeno botão localizado normalmente embaixo do painel e próximo ao volante, onde 

sendo acionado pelo taxista, o valor da corrida que está sendo marcado naquele momento no 

taxímetro dá um salto maior do que ocorre normalmente. 

 Para quem não está acostumado, esse salto no valor passa tranquilamente e quase 

imperceptível, fazendo que o valor da corrida no final, tenha uma diferença substancial da que 

seria cobrado normalmente na distância percorrida pelo taxista se não tivesse acionado esse 

mecanismo. 

  Esse tipo de trapaça praticada por alguns, não visa só o turista, mas também a 

população de um modo geral e é sempre cometida quando o profissional percebe que o 

passageiro não conhece a localidade para onde quer ir. Esse “tic-tac” só é acionado quando se 

percebe que o passageiro está distraído, normalmente quando o passageiro está usando o 

telefone celular e quando se dá conta, acaba pagando um valor maior do que seria cobrado. 

Um caso bastante conhecido e divulgado pelos jornais no ano de 2005 sobre taxistas 

que exploravam os turistas recém-chegados ao Rio de Janeiro, foi o de “X”, que era taxista da 

cooperativa Pão de Açúcar. 

 Um repórter do jornal EXTRA, se passando por um turista canadense, desembarcou no 

Aeroporto Tom Jobim e parecia procurar uma casa de câmbio, quando, avistou três taxistas no 

saguão. Um deles o abordou dizendo que se fosse dólar, ele trocava. Esse repórter concordou e 

os dois foram para o estacionamento. Lá realizaram a troca do dinheiro e após o câmbio, “X” 

perguntou para o turista para onde ele iria. A resposta: Copacabana. 
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  Depois de aceitar a corrida, “X” puxou assunto oferecendo vários roteiros de saídas 

pela cidade. O “canadense” então pergunta por mulheres. O taxista, quase instantaneamente 

puxa uma espécie de cardápio sexual com fotos de 18 mulheres nuas. O “turista” escolhe uma. 

Após essa escolha, “X” liga para essa mulher que na época cobrou R$200,00. Ele falando em 

português, achando que o gringo não entenderia, falou para cobrar R$300,00 e depois pegaria 

a diferença. 

  O repórter em sua matéria ainda cita que o inglês do taxista era meio macarrônico, mas 

que servia para enrolar um turista. Após a desistência por parte do repórter de sair com a garota 

de programa, lhe são oferecidos diversos outros passeios, dentre eles, o voo livre. 

  O taxista o leva até a Barra da Tijuca, pega o primeiro retorno após o Shopping Cittá 

América e voltam pela praia, onde param em São Conrado para uma foto e para o taxista fazer 

“xixi” no meio da rua. Segundo o jornalista, ainda teria dito antes do ato: “Vou ao banheiro 

público”, rindo. 

  Quando retornaram, pela Niemayer, pararam no ponto de táxi em frente ao Hotel 

Intercontinental alguns taxistas o cumprimentaram, ao ponto do repórter achá-lo simpático, pois 

“X” ria de tudo. Na saída, ele diz para os demais: “Peguei uma coisa boa. Tá cheio de coisa boa 

chegando aí”, despedindo-se. 

  Quando chegam finalmente ao hotel em que o “turista” está hospedado, depois de horas 

no táxi, o repórter diz que quase perde o controle por causa do valor cobrado: R$220,00 ou 

US$85,00. Ele contou as notas, pagou o valor para “X”, que deixou o seu cartão caso precisasse 

de qualquer coisa.  

  Episódios como o narrado aconteciam quase que todos os dias, pois antes desses 

taxistas irem para o Pão de Açúcar, era quase certo passarem na parte da manhã no Aeroporto 

Tom Jobim e “tentarem a sorte”. Muitos nem retornavam quando conseguiam a sorte de pegar 

um turista assim. 

  Na alta temporada turística, que normalmente são os meses mais quentes entre 

novembro e fevereiro, a chegada de turistas ao Rio de Janeiro aumenta. Com isso, tem inicio 

uma disputa territorial em busca desses turistas, ainda mais o “manga rosa”, que é o preferido 

de dez entre dez taxistas que trabalham nas áreas turísticas da cidade. 

  Era comum todos se conhecerem, mesmo sendo de territórios diferentes, pois os 

taxistas dos aeroportos e do porto do Rio de Janeiro tinham que elaborar um roteiro de passeio 

para esses turistas, que querem visitar o Corcovado e o Pão de Açúcar. Por isso acontecia essa 

interação entre eles. 



18 

 

  A luta desses profissionais para tentar buscarem alguma oportunidade de conseguir 

uma renda para suas famílias é incansável, pois faça chuva ou faça sol, durante o dia e a noite, 

eles percorrem as ruas  em busca de passageiros por toda a cidade. Ás vezes optando por 

trabalhar em lugares considerados seguros como a zona sul, mas correndo o risco de pegar 

passageiros que pedem uma corrida para lugares considerados perigosos como a baixada 

fluminense e bairros com altos índices de criminalidade. Segundo a SMTR, os taxistas não 

podem recusar as corridas.   

  Outra situação que chamou a minha atenção, também pelo fato de custear a vida desses 

profissionais e gerar lucro para outros que se beneficiam com o trabalho dos taxistas, são as 

empresas registradas na prefeitura que atuam no mercado como companhias de “locação de 

automóveis sem condutor”. 

  Na cidade do Rio de Janeiro são quinze empresas cadastradas. Elas são donas de 

autonomias (as licenças para ter um táxi) e alugam veículos a taxistas para trabalharem como 

auxiliares. Para se ter ideia, são 1.671 permissões que esse grupo de empresas possuem. 

Entretanto, três se destacam e possuem 934 licenças desse total, que correspondem a 55,8%6. 

  Nesta mesma cidade existem ainda 30.661 motoristas autônomos. Desses, 25.538 

trabalham como motoristas auxiliares, sendo que 2.004 trabalham nas empresas referidas. O 

que chama atenção nesse “filão de ouro” é que quase não há fiscalização. A SMTR visa os que 

estão circulando nas ruas, e não há controle nas garagens destas empresas, para saber se as 

mesmas respeitam o limite autorizado. 

  A maioria dessas empresas é pertencente a famílias. A que possui mais autonomias é 

o Grupo Império Táxis, do empresário Pascoal da Silva Rego, conhecido como o Rei do Táxi. 

Este possui 365 permissões que são dividas em outras empresas: Turi Táxi (90 permissões), 

Radar (95), Império (90) e Nossa Senhora dos Milagres (90). Tudo sediado no bairro Rocha. 

  A segunda maior está com a família do empresário Valentim Francisco Varanda, com 

285 táxis, que comanda a Jofeva Ltda (112) e a Aradense (87), além de possuir participação na 

Táxi Neide (86). 

  E o terceiro é o José Luís da Silva Moreira, conhecido como Zé do Táxi, embora não 

gostar de se chamado assim, ele e seu sócio, Eduardo Atab, controlam três empresas em São 

Cristóvão com 284 automóveis. Eles são donos da Novo Rio (95), da Táxi Verde (95) e da 

Corcovado (94). 

                                                 
6 Grupos Imperio Taxi; Jofeva Ltda e as empresas controladas por "Zé do Taxi", como veremos a seguir. 
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  Podemos fazer uma conta rápida e ter a ideia de quanto lucram esses empresários. Não 

é nada complexo descobrir, que se cobrarem uma diária de R$100,00, qual será o lucro. Ou 

seja, são R$ 93.400,00 por dia ou mais de R$ 34 milhões por ano. Após conversar com vários 

taxistas que trabalham nessas empresas, constata-se o descontentamento, pois tudo é cobrado - 

combustível, óleo de motor, manutenção, entre outras coisas - falam de uma exploração absurda 

e mesmo assim, existem vários candidatos todos os dias. 

Tudo isso ocorre com o aval da Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro que permite que 

esses trabalhadores sejam submetidos a essas situações, em lugar de investirem na autonomia 

do profissional como ocorre em muitos países. Preferem criar uma espécie de “pirâmide” em 

que poucos ganham muito e muitos ganham pouco, isso quando conseguem ganhar algo. 

Em alguma medida se pode pensar que a forma exploratória como se estrutura esse 

mercado está na raiz dessa ética de exploração da desinformação por parte do turista e do 

morador da cidade. É como se maneiras que beiram a desonestidade ou a falcatrua assumida 

tivesse um efeito compensatório ou mesmo previdente. Explorando o turista, se busca promover 

um equilíbrio entre as expectativas de ganho e o que deve ser pago para os verdadeiros "donos" 

do negócio.   
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     Capítulo 3 - As formas de profissionalização. 

 

 

             Neste último capítulo, abordei o fato de que muitas pessoas optam por esta profissão 

tentando ganhar dinheiro em um ambiente que é representado enquanto de liberdade, 

aparentemente sem trajetos ou horários pré-definidos. Como espero demonstrar, essa pode ser 

uma aparência enganosa. Também abordei as formas para ingressar, passando pelos custos, e 

chegando ao regulamento que eles têm que seguir para não serem infracionados ou sofrerem 

qualquer outro tipo de penalidade. 

 É importante definir aqui o conceito de profissionalização, que, segundo Lodi 

(apud Rocha, 2002), pode ser entendido como 

 

" o processo de racionalização e modernização das atividades 

administrativas, sendo caracterizada pela “adoção de um código de conduta num grupo de 

trabalhadores, a substituição de métodos intuitivos por métodos impessoais e racionais, bem como 

a substituição de formas de contratação de trabalho arcaicas ou patriarcais por formas 

assalariadas”. 

 

  Conheci vários taxistas e ao longo do que foi perguntado para os profissionais com os 

quais tive contato, a maioria diz que herdou a autonomia de seus pais. Isso porque antigamente 

se podia fazer esse tipo de transferência quando o genitor falecia ou se aposentava. Apesar 

disso, é fácil observar pelas ruas muitos taxistas com a idade avançada que dividem os turnos 

de trabalho com os filhos, parentes ou algum conhecido para continuarem a trabalhar e não 

ficarem em casa sem algo para fazer ou continuarem gerando uma renda para suas famílias. 

  Para conseguir essa autonomia ou permissão para trabalhar como taxista, a pessoa tem 

que solicitar na prefeitura. O futuro taxista tem que apresentar uma série de documentos, desde 

o RG, CPF, até as certidões do 1º ao 4º ofício, além do RATr (Registro Autônomo de 

Transporte). Esse último documento existe somente na cidade do Rio de Janeiro. Ele é uma 

numeração única para todo motorista de ônibus, táxi, escolar, vans, dentre outros deste 

seguimento profissional.  

  Outra prática comum é o aluguel de autonomia, sobre a qual pode ser cobrada uma 

diária que em média nos valores atuais, varia entre R$100,00 e R$150,00 dependendo da 

cooperativa que possuir o título. Afinal, quanto mais corridas aquela cooperativa tiver, mais 

dinheiro eles conseguem. Logo, a demanda pelas mesmas por parte de potenciais taxistas é 

maior. 
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 Ocorre também a situação das pessoas que alugam tudo (veículo e autonomia), o que 

encarece a diária cobrada. Caso a pessoa alugue mensalmente, o valor chega a quase 

R$3.000,00. As pessoas que trabalham nesse tipo de emprego geralmente ganham de 

bonificação os finais de semana, normalmente os sábados e domingos e também os feriados. 

Eles ficam com todo o valor ganho desses dias, não tendo a necessidade de repassar o valor da 

diária trabalhada para o dono da autonomia. 

  Essas pessoas dizem que se sentem escravizadas, pois têm que conseguir o dinheiro 

para primeiro pagar a diária e depois começarem a ter os seus lucros. Essas pessoas como os 

demais taxistas citados têm que arcar com a manutenção do veículo, desde a básica.  Por 

exemplo, sempre verificam o nível do combustível e do óleo, além de verificar o estado dos 

pneus e deixar sempre o carro apresentável e limpo para seus futuros clientes. 

  A maioria, porém, se encanta pelo fato de ter a liberdade de rodar pelas ruas e não ter 

que ficar trabalhando na mesmice de um escritório, fazendo seus horários e procurando uma 

área onde irão trabalhar. Muitas dessas pessoas recorrem a esse tipo de empreendimento pelo 

fato de trabalharem em algum emprego formal e após serem demitidos, pegam geralmente o 

dinheiro do FGTS ou o que guardaram e resolvem comprar um carro e também a autonomia.  

  O veículo sai mais em conta porque eles são isentos de algumas taxas, tais como IPVA 

e na compra de seus veículos do IPI e ICMS. Além disso não necessitam de uma vasta 

experiência, pois só era obrigado ser possuidor da CNH com a categoria “B”. Hoje em dia é 

obrigatório que todos que exercem atividades remuneradas, precisem fazer uma avaliação 

psicológica e um curso que os habilitam a tirar a CNH, mesmo sendo a categoria “B”, mas com 

a informação no verso, que o mesmo está apto a exercer atividade remunerada. 

  A autonomia é vendida ilegalmente, pois só a prefeitura pode ceder essas autonomias 

e com a lei 5.492 de 19/07/2012, ficou proibida a liberação de novas permissões até alcançar a 

proporcionalidade de um veículo para cada setecentos habitantes do município.  

  Outra situação que causava um estresse para estes profissionais e seus familiares era a 

questão do permissionário vir a falecer, pois a autonomia não é um bem e pela lei anterior, teria 

que ser devolvida para a prefeitura. 

  Com essa lei citada anteriormente, quando os permissionários morrem, a esposa herda 

a autonomia e pode passar para os filhos. E se o taxista não for casado e não tiver filhos, a 

autonomia passa para seus pais que, se vivos, podem redirecionar a propriedade a outro membro 

legítimo.  

  Isso está causando revoltas no meio dos taxistas, pois muitos são contra essa medida. 

Alega-se que isso impossibilita outra pessoa a ganhar uma autonomia na prefeitura e afirmam 
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que os familiares podem vender essa autonomia, como era no passado, o que seria um retrocesso 

na visão deles. 

  O estresse causado também por ter que conseguir o valor da diária e consequentemente 

um ganho para o próprio locatário da autonomia também gera problemas variados, desde brigas 

em sua residência (violência doméstica), como na rua, pois o desespero de pagar as contas é 

um dos fatores que os levam a conseguir o dinheiro de uma forma mais fácil do que o padrão.  

  Esse é o motivo principal pelo qual os taxistas procuram áreas que proporcionam um 

número maior de corridas e consequentemente de dinheiro. 

Como me referi no capítulo anterior, a maioria opta em trabalhar na Zona Sul da cidade 

porque além de concentrar as pessoas que moram nesta localidade e que possuem um poder 

aquisitivo maior do que a demais localidade da cidade é onde se concentra a maioria dos turistas 

que visitam o Rio de Janeiro. A Zona Sul, relembrando, concentra a maior rede hoteleira, que 

se localizam em frente às praias ou ficam próximas delas. 

   Muitos taxistas, no entanto, não concordam com as formas ilícitas de conseguir uma 

vantagem monetária a mais com as pessoas, principalmente dos turistas. Eles dizem acreditar 

que trabalhando de uma forma correta, sendo educado e mantendo o carro limpo, conseguirão 

mudar a forma de como eles são vistos aqui pela própria população e pelas pessoas que visitam 

a cidade, vindos de outros estados ou países. Este contingente acaba configurando um grupo 

muito particular e destacado. 

  Foi observado por mim o zelo que eles possuem com seus carros, a forma cordial e 

educada com que tratam seus passageiros, oferecendo sempre um cartão pessoal para conseguir 

futuras corridas. O modo em que se preparam para poder falar com os turistas estrangeiros pelo 

motivo de não conseguirem frequentar locais físicos de cursos de idiomas os leva a começar a 

estudar por aplicativos.  

  Além de aprenderem outras línguas, eles visam conseguir entender e explicar os locais 

turísticos, aperfeiçoando de certa forma o idioma que está aprendendo e passando uma 

tranquilidade para esses turistas através da conversação. 

  Estes que se empenham, normalmente somem um tempo dos pontos de táxi que 

frequentam e quando reaparecem, não é raro falarem que um turista solicitou seus serviços para 

visitarem outras cidades com peso histórico. Geralmente acertando um valor proposto pelo 

próprio turista. Essa quantia é maior até do que os outros taxistas cobram normalmente, que 

levam outros a seguir o mesmo caminho. Esses profissionais diferenciados acabam inovando e 

promovendo formas de cooperação entre eles que, evidentemente, embrionam as formas 

cooperativas de organização do serviço. 
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  A luta e o esforço destes profissionais que agem de forma correta é tanta, que cobram 

entre eles a postura e a forma de abordar os passageiros, não havendo a distinção se a pessoa é 

de origem nacional ou estrangeiro, se aparenta ter um poder aquisitivo maior ou se aparenta 

não ter dinheiro algum. 

  Eles elaboram a forma de como se deve agir e como a mesma deve ser obedecida pelos 

demais pra que não sejam mal vistos e conseguirem através da boa conduta praticada, serem 

indicados por moradores próximos a estes pontos turísticos, tentando até a indicação das 

próprias empresas que exploram estes pontos turísticos. 

Howard Becker, em seu livro outsiders (2008), menciona que ações voltadas para lidar 

com práticas desviantes são levadas a efeito por sujeitos que ele conceitua enquanto 

empreendedores morais. No âmbito desse contingente profissional, tais taxistas parecem 

mesmo ir mais além e buscar empreender um processo civilizador (Elias, 1990) entre os 

profissionais do taxi, em favor não apenas da melhoria da imagem, mas de afluir a interesses 

econômicos quantificáveis. 

  Todos os taxistas têm que trabalhar devidamente trajados normalmente, com  uma 

calça de linho preta, sapato fechado e uma camisa com gola de manga curta na cor branca. Pode 

ser também uma camisa social (abotoada) ou polo. Quando trabalham em alguma cooperativa, 

normalmente a camisa tem um logotipo da empresa ou é usada uma camisa polo com este 

mesmo logotipo. 

  Quando é formada a cooperativa, tem que ter o presidente, o vice e os diretores de 

diversas áreas para o bom funcionamento do ponto principal dos táxis. Em geral, quem não 

cumpre as regras estabelecidas pela diretoria (que é eleita por votação em assembleias 

realizadas nas próprias cooperativas com votos de seus cooperativados), sofre punições.  

  Estas sanções vão desde uma repreensão verbal, passando por umas horas ou dias de 

suspensões, podendo chegar à expulsão. É claro que a expulsão acontece dependendo do 

agravamento da transgressão que o taxista cometeu, acarretando em sujar a área ou o nome da 

cooperativa em questão. 

   Os taxistas que agem dentro das regras estabelecidas procuram sempre passar a boa 

impressão, levando seus passageiros e cobrando o que marca no taxímetro. Estes não se 

envolvem em nada que possa sujar o próprio nome ou de sua cooperativa, tentando de todas as 

formas fazer com que eles sejam bem vistos, pois o alvo maior é o bem estar destes passageiros.  

  A expectativa é que o cliente passe uma boa impressão da forma com que foram bem 

tratados e assim, esses taxistas consigam tirar a má impressão com que são estigmatizados. Um 

bom exemplo são os folhetos entregues pelas agências de turismo de outros países, que alertam 
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os visitantes da cidade, para tomar cuidado com estes profissionais. Essa é uma forma de fazer 

uma boa propaganda de como eles tratam as pessoas e daí conseguir ser indicado para outras 

corridas por futuros clientes nacionais ou estrangeiros. Goffman (1980) poderia localizar nessas 

iniciativas as ações de sujeitos desacreditados buscando creditação. 

  No Pão de Açúcar, o principal objetivo era justamente ficar “bem na fita”, como eles 

se referiam tanto quando ganhavam um bom dinheiro em uma corrida, quanto associar uma 

imagem dos profissionais para a diretoria daquele ponto turístico. Eles achavam que, se 

evitassem discussões e brigas, poderiam ter uma aproximação com a empresa e não sofreriam 

consequências de alguma operação de trânsito após alguma denúncia que por ventura partisse 

dali. 

  Além de tentarem passar essa boa imagem para os diretores desse ponto turístico e de 

alguma forma conseguirem o entendimento tão almejado por eles, achavam que conseguiriam 

a exclusividade de fixarem um ponto de táxi próximo à entrada do referido local turístico.  

Conquistando esse objetivo, era fato conseguir um número substancial de corridas, 

aumentando sua credibilidade e lucros. O problema é que estes diretores queriam justamente o 

inverso, que era uma distância maior e se possível, a extinção do ponto de táxi nas entradas 

deste local. Esse conflito não encontrou uma forma de sociação onde ambos os lados participem 

de sua administração. 

  No Trem do Corcovado, diferencialmente, os taxistas conseguiram um ponto de táxi 

na Rua Smith de Vasconcelos, ao lado da entrada da estação de embarque, no Cosme Velho, 

onde se inicia o passeio até a estação final, que se situa próximo da estátua do Cristo Redentor. 

   Nesta estação de embarque, existe também a disputa por passageiros entre os taxistas 

e uma empresa de cooperativados (Corcovado Car Service) que trabalham em vans. A empresa 

oferece um passeio por dentro da Floresta da Tijuca, passando pelo Mirante Dona Marta, onde 

também possui um heliporto, até chegar às Paineiras. Quando chega perto do hotel Paineiras, o 

turista pode pegar o trenzinho nesta estação para poder visitar a estátua, pois só se pode chegar 

através do trem. 

   O trabalho destes profissionais ficou limitado por causa do fechamento do pedágio 

que existia ali e como não podem mais chegar ao platô que dá acesso para a estátua do 

Corcovado, esses profissionais esperam seus passageiros em um estacionamento próximo.  

  Quando os turistas voltam da visitação, eles encontram o motorista, entram no carro 

ou táxi, e continuam o seu passeio por outros locais. A diferença dos taxistas autônomos e 

vinculados a essas empresas, é que os taxistas oferecem o mesmo tipo de passeio, mas com o 

diferencial de poder se deslocar para outras áreas da cidade. 
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  Existe uma série de condições para o taxista poder rodar pela cidade e alguns itens que 

muitas pessoas desconhecem de um táxi a maioria acha que é só a cor e o relógio que este 

veículo possui para ser identificado como um táxi, mas eles possuem algumas particularidades 

que serão agora citadas. 

  Um bom exemplo é de como sabermos se o táxi não está transportando nenhum 

passageiro. Primeiro identificamos se o bigorrilho (aquela peça de acrílico branca no formato 

retangular com as letras que formam a palavra Táxi na cor verde, que ficam em cima do veículo) 

está aceso; nesse caso, o taxista está sozinho e disponível para pegar passageiros. 

  Quando o bigorrilho está com a luz apagada, o táxi está fora de operação, no caso ele 

pode estar transportando algum cliente ou não estar trabalhando. Existem motivos diversos que 

posso citar, tais como: ele pode estar de folga, levando o carro para fazer alguma manutenção 

ou até mesmo para fazer alguma vistoria no IPEM ou na SMTR. 

  Para se ter uma ideia, segundo o regulamento e o código disciplinar do serviço de 

transporte individual de passageiros em veículos de aluguel a taxímetro do Município do Rio 

de Janeiro, os taxistas autônomos e auxiliares deverão atender integralmente aos requisitos e 

condições estabelecidos para prestar o serviço de táxi. 

  Dentre vários requisitos pedidos, podemos atentar para itens que possuem a maior 

significância para os próprios taxistas e que de uma forma geral, para todos os usuários desse 

meio de locomoção. 

  Eles são obrigados, por exemplo, a concluir um curso de relações humanas- direção 

defensiva- primeiros socorros- mecânica e elétrica básica de veículos. Além disso devem - 

conduzir veículo com as características exigidas pelas autoridades de trânsito, ser titular de 

certificação específica para exercer a profissão, emitida pela SMTR, ser inscrito como segurado 

do INSS e por fim, manter-se em atividade profissional oferecendo seus serviços à população 

pelo período mínimo de 40 horas semanais. Ressalvados os afastamentos por motivos de férias, 

doenças e outros que deverão ser informados à SMTR. 

  O taxímetro deve ser fixado em um local visível, para os passageiros acompanharem 

o valor marcado. Este aparelho tem que ser aferido pelo IPEM para a verificação da 

inviolabilidade e só pode ser retirado do veículo com a autorização deste órgão e da SMTR. A 

tarifa do taxímetro é composta de bandeirada, quilômetro percorrido e hora parada. 

  Ainda nesse contexto, a “tarifa II” só pode ser cobrada em quatro situações: serviço 

noturno (das 21:00h até 06:00h), em domingos e feriados trabalhados, meses de férias ou dia 

de festividades e eventos e por último, em zonas de subidas íngremes e prolongadas. 
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  A pessoa que optar em trabalhar neste ramo de atividade também tem que atentar para 

várias obrigações administrativas e operacionais que, uma vez descumpridas, geram infrações 

e penalidades, podendo ter a sua autorização cassada pelo órgão competente, no caso, a SMTR. 

   Algumas das obrigações administrativas que posso citar é de que o taxista titular da 

autorização não pode manter em serviço motoristas portadores de moléstia contagiosa ou 

infectocontagiosa ou permitir que o taxista auxiliar exerça a função para a qual foi contratado 

sem que esteja devidamente registrado. 

   Já nas obrigações operacionais, cito: colocar o veículo em operação com vida útil 

vencida (o veículo para operar como táxi tem que ter o máximo de dez anos), abastecer com 

passageiros em seu interior e até mesmo fazer serviço de manutenção em via pública, exceto os 

emergenciais de curta duração. 

   Em relação ao estado do veículo em operação, ou seja, como eles devem rodar pela 

cidade, destaco algumas irregularidades que não devem ocorrer. Por exemplo, a inoperância ou 

mau funcionamento do sistema de ar condicionado, mau estado dos bancos, da carroceria e da 

pintura do veículo, dentre outras obrigações. 

  Por estes motivos, muitos não se adaptam a essa realidade de cobranças dos órgãos 

fiscalizadores e começam a burlar o sistema, maquiando algumas imperfeições e evitando 

passar por algum lugar que esteja ocorrendo qualquer tipo de operação. A comunicação entre 

eles funciona de uma forma inacreditável, tanto para evitar locais perigosos, quanto para se 

ajudarem em alguma situação emergencial. Como referi, a noção de corporação é forte para a 

"classe", como costumam se autodenominar. 

  No entorno do Pão de Açúcar, só para citar algumas operações realizadas enquanto eu 

trabalhava lá, era comum um taxista avisar aos demais por meio de rádio e os demais que 

estivessem com alguma irregularidade no carro, evitavam voltar para a Urca. 

  Os únicos taxistas pegos por estas operações eram os desavisados, os que estavam no 

local e não conseguiram sair e os que levavam passageiros, mas que eram parados para que a 

fiscalização se certificasse que o taxímetro estava ligado. Caso não estivesse, era multado na 

hora, se o veículo não fosse lacrado. 
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Conclusões                                                                                                     

 

Nesse trabalho meu interesse foi apresentar aspectos relacionados às práticas de uma 

categoria profissional que presta serviços públicos de transportes na cidade do Rio de Janeiro 

de alta relevância. Como procurei demonstrar, os taxistas formam uma categoria profissional 

heterogênea, diversificada e constituída de conflitos internos. O que não os impede de 

configurarem um espírito de corpo muito forte e, com isso, efetuarem a administração de seus 

conflitos recorrendo prioritariamente às suas próprias regras, de uma maneira que praticamente 

não aceitam a mediação por atores externos. 

Esse trabalho também fez menção aos diferentes ambientes pelos quais "rodam" esses 

profissionais, particularmente na busca por explorar um nicho de mercado bastante 

competitivo: o turismo. Como procurei demonstrar, a busca por turistas é considerada a mais 

importante naquela profissão, na busca de rápida capitalização de seus esforços de trabalho. 

Nessa busca se revelam diferentes formas de participação desses atores, se somando a uma 

estrutura complexa de profissionais e práticas onde as de taxista são importantes, mas não 

únicas. Neste sentido, associar-se com outros atores no âmbito desse mercado complexo é uma 

iniciativa recomendada. 

Assim, o leitor teve contato com um texto exploratório, cujo maior objetivo foi 

descrever esse cotidiano arriscando menos análises do que o estabelecimento de novas questões 

que possam animar a continuidade da pesquisa. É, por isso mesmo, um trabalho despretensioso. 

Tanto que, por razões de espaço, como também em virtude de não ter sido possível um trabalho 

de campo sistemático, declinei de abordar um conflito óbvio: aquele existente entre taxistas e 

motorista da empresa virtual Uber. Isso, certamente, deverá ser objeto de um trabalho futuro. 

Contudo, meu exercício cumpre o papel de apresentar um dia-a-dia no qual se combinam 

disputas e solidariedade, amadorismo e profissionalismo, correção e desvio, entre outras 

dimensões contrastantes.  

Nesse exercício, chamei a atenção para o papel disruptor do excesso de regras que, 

muitas vezes, inviabilizam economicamente o empreendimento de um taxista atuar de acordo 

com o padrão legal. Igualmente chamei a atenção para o caráter hierarquizado das companhias 

de táxis e a forma privilegiada com que a legislação corrente brinda esses empresários, 

dificultando a autonomização dos profissionais frente a grandes interesses políticos e 

econômicos.  
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Por tudo isso, se percebe que os profissionais taxistas - uns mais, outros menos - 

precisam saber lidar com a manipulação das regras e encontrar meios de obter ganhos que 

possibilitem pagar contas ou mesmo angariar algum patrimônio. Às vezes, tão somente o 

próprio carro.  E como faz parte dessas regras de sobrevivência saberem cativar os clientes, 

estabelecer parcerias entre eles e com outros atores, como também lutar (se necessário brigar) 

pelo direito de ditar as próprias regras na utilização dos espaços públicos da cidade. 

O que se percebe, na estruturação desse mercado de trabalho especializado é que os 

espaços da cidade são entrecortados por hierarquias que são compreendidas e reconhecidas por 

esses profissionais. Ao mesmo tempo, esses espaços ensejam noções de territorialidade que 

podem fazer com que os atores sejam categorizados de diferentes maneiras, em função das 

circulações que empreendem justamente nos espaços citadinos. Um “fandango”, por exemplo, 

pode virar um "goteira" em poucos minutos e, neste sentido, ser vítima ou instilador dos 

preconceitos que atingem a categoria como um todo.  Um motorista que investiu fortemente na 

legalização de sua situação na praça, para determinadas percepções, pode ser um “bandalha" 

como aquele que, por razões de sobrevivência, coloca para rodar seu carro particular pintado 

na cor amarela. E tudo isso é percebido naturalizadamente e reproduzido nos mais variados 

espaços. 

Contudo, um aspecto interessante é notar que a atividade se desenvolve com base nesse 

ordenamento propiciado pelas práticas desses atores. O que, mormente, pode ser perturbado 

pelas diferentes estratégias empresariais que, para obter vantagens em meio a tais arranjos, 

buscam a proximidade com o poder público para particularizar a utilização dos espaços 

públicos. É na garantia de tais vantagens, amparadas por interesses presentes no interior dos 

órgãos estatais, que se pode perceber a geração de desequilíbrios, agudizando os conflitos 

existentes. O que faz surgir, via de regra, a faceta repressiva da legislação imposta pelos 

interesses mais próximos ao poder, ensejando representações de que as mesmas configuram 

manifestações de desconsideração ou injustiças.  
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