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INTRODUÇÃO    

 Na movimentada atualidade, é possível observar que a comunicação é a base 

das relações humanas, sejam ela entre pessoas ou até mesmo com organizações. A 

sociedade vive em constante interação, esse fato está presente ao perceber que a 

todo instante os indivíduos recebem imagens, informações, sons, gestos, que 

apresentam o propósito de informar, vender, entreter e, principalmente, relacionar-se 

umas com as outras. 

Na comunicação organizacional esse processo também é vivenciado 

diariamente. De acordo com Taylor (apud KUNSCH, 2009, p.70), a comunicação 

organizacional “não é mais descrita como transmissão de mensagens ou 

conhecimento, mas como uma atividade prática que tem como resultado a formação 

de relacionamento”. 

Atualmente, uma forma de originar e preservar relações é por meio da 

tecnologia existente. Nesse contexto, com o avanço dessa ciência e a popularização 

da internet, a vida das pessoas perante a sociedade passou a ser mais imediata e 

simplificada. Novos hábitos e comportamentos de consumo surgiram para mostrar 

esta relação com a área da Tecnologia da Informação (TI). COSTA (2014) afirma 

que “a sociedade e as organizações vivenciam mudanças e transformações diárias 

pressionadas por novas e diferentes tecnologias, com reflexos diretos no 

comportamento das pessoas.”. 

 A nova forma de se consumir está ligada com as tecnologias que surgem a 

todo o momento, e consequentemente, novos modelos de negócio. Ao analisar este 

contexto percebe-se que tais novos modelos de negócio ganharam espaço no 

mercado, como é o caso das startups1, em sua maioria provindas da internet e em 

forma de aplicativos. 

No Brasil, as startups estão cada vez mais presentes. A Associação Brasileira 

de Startups informa: 
Em todo o Brasil, estima-se que existam cerca de seis mil startups. O 
número é mais do que o dobro registrado há seis anos, quando o 
país ainda começava a discutir o modelo e a perceber o nascimento 
do novo mercado. Em 2012, haviam 2.519 startups 

																																																								
1	Startup: modelo de negócio, normalmente inovador, com presença mais frequente na internet – 
Disponível em: https://conteudo.startse.com.br/startups/lucas-bicudo/afinal-o-que-e-uma-startup/, 
acesso em 30 de maio de 2018	
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cadastradas na Associação Brasileira de Startups (ABStartups). Em 
2017, o número saltou para 5.147 (Agência Brasil EBC Online, 2017). 
 

 Há diversos modelos de negócio como este que são conhecidos no país, tais 

como Nubank, Descomplica e GuiaBolso. Representando esse cenário e dentro da 

área de mobilidade urbana, existem o Über, Cabify e 99. Mas, para o presente 

trabalho, o objeto de estudo escolhido foi a FemiTaxi, por ser uma organização de 

táxi de aplicativo que tem a proposta de proteger as mulheres contra os diferentes 

tipos de assédio que sofrem diariamente. 

A escolha da organização como cliente deu-se devido a circunstância atual de 

desrespeito e assédio sofrido pelas mulheres no Brasil e a necessidade de um 

serviço como esse na cidade de Santos. De acordo com uma pesquisa realizada 

pelo Instituto de Pesquisas Datafolha em 29 e 30 de novembro de 2017, 42% das 

mulheres acima de 15 anos já sofreram assédio sexual no país. (Datafolha Online, 

2017). 

Aliar a tecnologia à uma necessidade social é uma forma recente e viável de 

se opor ao problema e batalhar junto aos indivíduos que são atingidos por tal 

problema. Aplicativos de mobilidade urbana voltados apenas para as mulheres 

podem ser considerados meios para atender a esse tipo de transtorno que afeta 

grande parte do país. 

Como forma de atender às mulheres santistas, o propósito desse trabalho é 

implantar o FemiTaxi na cidade e oferecer uma opção mais segura para mulheres 

que desejam usar esse tipo de serviço, além de garantir a visibilidade da 

organização em Santos. 

O presente Projeto Experimental de Relações Públicas, realizado pela 

agência TR3ND Comunicação para a FemiTaxi, aborda todas as fases inerentes ao 

trabalho de um relações-públicas e consiste nas seguintes etapas: referencial teórico, 

pesquisa e plano de ações. 

De início, o referencial teórico irá englobar o contexto que a área de Relações 

Públicas e o cliente estão inseridos, isto representa o âmbito da comunicação e suas 

vertentes como base do desenvolvimento do projeto. A comunicação organizacional, 

principalmente, abordará as respectivas áreas: interna, mercadológica, institucional, 

administrativa e dirigida, que integram o FemiTaxi e são importantes para a agência 

TR3ND Comunicação usá-las como base e propor as ações. 
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Perpassando para a origem das Relações Públicas e a presença no Brasil, 

será abordado, ainda, os públicos que compõem a organização e a esfera que a 

mesma está enquadrada, a internet e o universo feminino. 

Para finalizar a primeira etapa, o Marketing embasará a maneira como a 

Agência pretende beneficiar a organização. 

A segunda etapa do projeto refere-se ao cliente. A história da empresa desde 

sua fundação e o briefing, elaborado com base na entrevista com o CEO, Charles-

Henry Calfat-Salem, e na observação da agência no cenário presente. 

Para iniciar a parte prática do trabalho, na terceira etapa foi desenvolvida uma 

pesquisa quantitativa para moradoras da cidade de Santos com o intuito de 

compreender a percepção sobre a empresa e o serviço que ela oferece. Com base 

no diagnóstico desta pesquisa, no levantamento de dados e no ambiente santista, a 

TR3ND Comunicação estabeleceu estratégias para um programa de ações dirigido 

para as clientes e motoristas reais e potenciais, levando em consideração o 

atendimento prestado, uso das mídias digitais e divulgação.  

A agência desenvolveu um Projeto de Relações Públicas voltado para a 

visibilidade e divulgação do serviço para a chegada da empresa à cidade, além de 

melhorias na comunicação e comportamento já existente da organização nas mídias 

institucionais e na atuação no mercado, cujo objetivo é aperfeiçoar o relacionamento 

da empresa com seus públicos de interesse. 
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1. AGÊNCIA TR3ND COMUNICAÇÃO 

Em 2018, a TR3ND Comunicação foi criada por Marina Favero, Raíssa 

Mendes e Sarah Patero para atender uma demanda do projeto experimental feito 

para o curso de Relações Públicas da Universidade Católica de Santos. Tem como 

princípios a sustentabilidade e o compromisso com seus stakeholders. 

A agência, por meio de consultorias, busca suprir as necessidades de 

comunicação dos seus potenciais clientes e tem como foco a aproximação e/ou 

fortalecimento das relações com seus públicos.  

 

Missão 

Fornecer aos seus clientes um trabalho de comunicação inovador, fazendo 

com que eles se tornem protagonistas dentro das suas áreas de atuação, além de 

trazer visibilidade e gerar conteúdo, estreitando assim os relacionamentos e 

suprindo demandas. 

 

Visão 

Ser referência brasileira no segmento de comunicação, além de conquistar a 

confiança e o respeito de potenciais públicos por um trabalho eficaz e ético. 

 

Valores 

• Transparência; 

• Trabalho em equipe; 

• Responsabilidade; 

• Sustentabilidade; 

• Inovação. 

 

Identidade da marca 

 A palavra Tr3nd (trend) de origem inglesa tem sua tradução como “tendência” 

em português. Após uma análise, esse termo foi escolhido, pois entende-se que a 

área de comunicação está diretamente relacionada à atualidade, estar sempre 

antenada as novas formas de consumir informação, os meios e a propensão que os 

públicos possuem para utilizar certos canais, além de se adaptar as mudanças 

advindas dessas modernidades. A escolha de tendência é adequar-se ao tempo e 
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estar à frente de novos conceitos, assim, as ações e/ou planejamentos não serão 

ultrapassados, ajustar-se à atualidade nesse tipo de segmento é imprescindível.  

As formas de pensar, pesquisar, atender e fazer mudam conforme novas 

tecnologias aparecem, por exemplo. Nos dias atuais, vive-se uma era de fluxo e 

rapidez, não se modernizar é uma forma de decadência do negócio, é preciso 

usufruir dessas tendências a favor próprio. 

 No brainstorming2 com as fundadoras, a aprovação do nome foi unânime, 

pois, como visto, a área de comunicação e a tendência estão conectadas e precisam 

estar juntas para se trabalhar de forma eficaz. Decidiu-se utilizar a palavra em inglês 

pois a sonoridade remete a algo firme e moderno, além disso, foi pensado no 

tamanho, trend é menor e fácil de se gravar. 

 Mas, ainda faltava algo que diferenciasse e levasse a identidade da agência. 

Após diversas ideias e conversas, foi considerado troca da letra “e” pelo número 3, 

que representa a quantidade de fundadoras. Também, torna-se algo mais atual, o 

que reforça o conceito de tendência. 

 

Logotipo 

 Na palavra TR3ND usa-se a tipologia Javanese Text, e para comunicação, 

utiliza-se Microsoft Yi Baiti. Ambas são simples e concatenam o intuito de transmitir 

seriedade e profissionalismo, como é possível ver a seguir: 

 
Figura 1 – Logo TR3ND Comunicação 

 
Fonte: TR3ND Comunicação, 2018 

  

Em relação as cores, será trabalho o laranja (C 0 M 81 Y 85 K 0 e R 234 G 97 

B 38) que estimula a alegria e o entusiasmo, além de despertar o dinamismo e a 

criatividade (OLIVEIRA, 2015). Para a palavra comunicação, podem ser usados 

																																																								
2	Brainstorming: termo em inglês que se refere à “tempestade de ideias”; técnica realizada por meio 
de um grupo, na qual os participantes expõem suas ideias e sugestões sobre um determinado tema.	
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preto (C 0 M 0 Y 0 K 100) e branco (C 0 M 0 Y 0 K 0), tratam-se de cores neutras, o 

preto é mais força e elegância, já o branco, transmite limpeza e lógica (BAPTISTA, 

2018). A escolha da cor dependerá do fundo onde o logotipo será aplicado, o 

objetivo é sempre obter o maior destaque para a marca. A seguir, o logo com o 

fundo negativo e fundo cinza (C 27 M 22 Y 22 K 3), respectivamente:  

 
Figura 2 –  Logo TR3ND Comunicação com fundo preto 

 
Fonte: TR3ND Comunicação, 2018 

 
Figura 3 –  Logo TR3ND Comunicação com fundo cinza 

 
Fonte: TR3ND Comunicação, 2018 

 

Público alvo e área de abrangência 

 Os principais públicos da agência TR3ND Comunicação são organizações 

brasileiras de primeiro, segundo e terceiro setor.  

 

Serviços oferecidos 

A TR3ND Comunicação trabalha com dedicação e experiência, sempre com a 

preocupação de efetuar de maneira hábil as Relações Públicas e comunicação 

integrada nas organizações e seus clientes. A agência conta com seguintes 

serviços: 

• Assessoria: trabalha-se com pautas, releases, clippings, mailings, media 

training e relacionamento com a imprensa;  

• Social media: criação e gestão das mídias e redes sociais;  

• Eventos: planejamento e execução;  
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• Marketing digital: produção de conteúdo e otimização para mecanismos de 

buscas;  

• Comunicação institucional e empresarial: identidade, imagem e reputação. 

 

Estrutura operacional 

O fluxo de trabalho da TR3ND Comunicação é sempre pré-determinado e 

definido para que funcione corretamente. Além disso, cada funcionária tem uma 

função diferente e todos têm conhecimento dos outros serviços, assim sabem a 

quem recorrer caso haja alguma necessidade.  

As etapas da agência são:  

 
Figura 4: Fluxograma de trabalho da TR3ND Comunicação 

 
Fonte: TR3ND Comunicação, 2018 

 

Para iniciar as tarefas da TR3ND Comunicação, o cliente conta com um 

atendimento personalizado, com o intuito de fazê-lo se sentir confortável. Depois que 

o acordo é firmado, o segundo passo é a elaboração do briefing, ou seja, coletar 

todas as informações necessárias para averiguar quais as possíveis deficiências 

daquela organização. É seguido por um estudo aprofundado e uma análise de cada 

caso, para se construir um planejamento, que é a criação de ações para resolver os 

problemas detectados anteriormente.  

Após todo esse diagnóstico e a aprovação do cliente, o quinto passo é a 

execução, no qual todas as ações propostas são colocadas em prática. Caso negue 

o plano, uma nova reunião é feita para se entender o que não agradou e elaborar 

um novo planejamento.  Importante destacar que durante todo o processo é feito o 
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acompanhamento, caso surja alguma necessidade. O sexto passo é por parte do 

cliente, o feedback, eles fornecem todas as respostas que obtiveram após a 

implementação das ações. Por último, se for preciso, a TR3ND Comunicação 

elabora os ajustes para que o resultado seja o esperado.  
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2. COMUNICAÇÃO 

A comunicação é a base do desenvolvimento de uma sociedade, sem esse 

fator de relacionamento entre os seres humanos poucos processos funcionariam. O 

problema é que nem sempre o processo de comunicação é bem organizado, o que 

causa ruídos nessa atividade de interação. Tais ruídos, também conhecidos como 

barreiras, são elementos que geram uma interferência na eficácia da transmissão da 

mensagem, ou seja, não é enviada e/ou recebida corretamente.  

Há diversos tipos de barreiras que impedem a comunicação efetiva, como: 

fatores pessoais (aparência, emoções, movimento corporal, fluência e contato 

visual); fatores de personalidade (auto suficiência, confusão, educação e exposição 

descuidada); barreira pessoal (crenças, preconceito, etc.); barreiras físicas (receber 

uma carta manchada, lugar desconfortável, entre outros); barreira semântica 

(receptor e emissor de diferentes culturas e regiões); e barreira fisiológica 

(deficiência auditiva, visual, etc.). (FREIRE; CAMINHA E SILVA, 2015). 

De acordo com a colocação dos autores pode-se afirmar se os sujeitos 

expostos à informação não encontrarem um processo de comunicação estabelecido, 

com um contorno uniforme e constante é passível que eles não a compreendam de 

forma clara, coesa e única. Dessa forma, faz-se necessária uma construção que 

cumpra o seu papel, que não gere ruídos, nem resultados negativos.  

Sociedade e comunicação, caminham juntas e não há como separá-las. As 

pessoas se comunicam da hora que nascem até a que morrem. Quando criança, a 

comunicação de insatisfação é o choro, seja para fome, sede, cansaço, dores e 

sono. Ao conviver com outros seres humanos, o poder de comunicação expande-se, 

aprende-se novos gestos, expressões, valores, etc. As pessoas se comunicam o dia 

inteiro, é uma necessidade para a vivência em sociedade. 

O modo de pensar, as ações, crenças, valores, hábitos e tabus devem-se a 

cultura que são transmitidas por meio da comunicação, e cada sociedade gera uma 

influência sob cada indivíduo.   
 
A comunicação foi o canal pelo qual os padrões de vida de sua cultura 
foram-lhe transmitidos, pelo qual aprendeu a ser “membro” de sua 
sociedade – de sua família, de seu grupo de amigos, de sua 
vizinhança, de sua nação. (BORDENAVE, 1982, p. 17). 
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Percebe-se a comunicação, então, como ferramenta e necessidade básica 

para o convívio em sociedade. Bordenave (1982, p. 19) afirma que “temos tanta 

consciência de que comunicamos como de que respiramos ou andamos”. De acordo 

com o autor a comunicação é algo natural na vida do cidadão para que ele possa se 

relacionar com os outros e para a formação da sociedade.  

Porém, faz-se necessário analisar e entender como essa comunicação é 

desenvolvida, além de estudá-la dentro de uma organização. Para tal análise, leva-

se em consideração que a mensagem precisa de alguém que a envie (emissor), por 

um meio de transmissão (canal) para que seja recebida adequadamente por outra 

pessoa (receptor).  Para atingir sua eficácia e alcançar o efeito desejado/planejado, 

este ciclo (emissor – canal – receptor) necessita dispor do mesmo conhecimento 

sobre signos e significados.  

A mensagem precisa ser enviada de forma que o receptor a entenda, por um 

canal que ele usufrua. Em outras palavras, Kunsch, (2003, p. 187), explica que:  
[...] o emissor, dirigindo-se a um receptor (público) restrito e 
determinado, usa, além disso, um código (linguagem) adequado a 
ele, facilmente decifrável por ele. Transmitida de forma apropriada, a 
mensagem tem também um retorno (feedback) apropriado, tornando-
se eficiente.  

 
Para se obter sucesso, a organização precisa conhecer e estabelecer um 

bom relacionamento com seus públicos por canais de comunicação estabelecidos 

institucionalmente. Por meio de pesquisas e métodos únicos, serão capazes de 

distinguir quais informações devem ser transmitidas, como e para quem, leva-se em 

consideração que cada tipo de público tem uma carência específica. 

Um clima previamente bem estruturado, favorece no efeito positivo da 

comunicação, como sugere Kunsch, (2003, p. 76), “o conhecimento prévio que o 

receptor tem da fonte emissora, pode induzir a julgamentos precipitados, mesmo 

antes de receber a comunicação total”. Ou seja, conhecer, valorizar e saber 

trabalhar com os stakeholders, coloca a organização em grande vantagem para o 

sucesso. 

 

2.1. Comunicação organizacional 

Anteriormente era conhecida como comunicação empresarial, mas, para 

alguns autores, essa nomenclatura não abordava todos os tipos de organização, 

como explica Kunsch (2003, p. 150): 
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o termo comunicação “organizacional”, que abarca todo o espectro 
das atividades comunicacionais, apresenta maior amplitude, 
aplicando-se a qualquer tipo de organização – pública, privada, sem 
fins lucrativos, ONGs, fundações, etc., não se restringindo ao âmbito 
do que se denomina “empresa”.  
 

De uma forma geral, a comunicação organizacional busca uma relação 

harmoniosa entre a organização e seus públicos. Esse tipo de relacionamento é 

imprescindível, pois “cada vez mais, trabalhar é manejar informação” (PINHO, 2006, 

p. 27). Ou seja, o planejamento estratégico da comunicação faz com que todos os 

diferentes trabalhos que estão dentro da organização sejam alinhados e com um 

objetivo em comum. 

Fortes (2003) lembra que a falta de troca de informação ainda está presente 

nos dias atuais, “as companhias criam barreiras e carecem de empatia com seus 

públicos, não compartilhando os seus anseios ou suas frustrações. Também 

ignoram as reações dos públicos diante das suas informações” (FORTES, 2003, p. 

217). O objetivo da comunicação organizacional é traçar um plano para que todas as 

áreas e funções trabalhem paralelamente com o mesmo foco. 

Para que todo esse relacionamento seja construído de forma positiva e sólida, 

é preciso conhecer com quais públicos a organização lida, seus anseios e suas 

necessidades. Nassar (2009) explica que: 
o processo de comunicação – o qual tem como fonte a administração, 
que cria as mensagens considerando o ambiente e o perfil do 
receptor, seleciona os canais (meios) mais adequados para a sua 
veiculação, evita ruídos e controla todo o processo e os seus 
resultados – é o componente mais importante para o 
estabelecimento de relacionamentos da organização com os mais 
diversos públicos, as redes de relacionamento e a sociedade. 
(NASSAR, 2009, p. 64). 

 
 Kunsch defende a importância da comunicação para que a organização 

obtenha sucesso, ao apresentar seu processo de administração para o alcance dos 

objetivos estabelecidos, da seguinte maneira: 
administrar uma organização consiste em planejar, coordenar, dirigir  
e controlar seus recursos, de maneira que se obtenham alta 
produtividade, baixo custo e maior lucro ou resultado [...]. Isso 
pressupõe um contínuo processo de comunicação para alcançar tais 
objetivos. (KUNSCH, 2003, p. 152-3). 

 
Para melhor entendimento do conceito de comunicação organizacional, Pinho 

identifica três elementos comuns dentre tantas definições e abordagens 
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1. A comunicação organizacional ocorre dentro de um sistema aberto 
complexo, o qual é influenciado e influencia o seu ambiente, tanto 
interno (a chamada cultura organizacional) como externo. 2. A 
comunicação organizacional envolve mensagens e seus fluxos, 
propósitos, direções e mídia. 3. A comunicação organizacional 
envolve pessoas e suas atitudes, sentimentos, relacionamentos e 
habilidades. (PINHO, 2006, p. 29). 

 
Para demonstrar a relação intrínseca entre comunicação e organização, 

Soares afirma que  
são atividades humanas fortemente relacionadas. A informação 
passa a ser a variável mediadora que as conecta, sendo, por sua vez, 
o resultado da comunicação, que se utiliza para restringir e 
coordenar as atividades dos indivíduos, estabelecendo assim, a 
ordem. [...] A comunicação oportuniza aos sujeitos gerarem e 
compartilharem informações que lhes proporcionem ferramentas de 
pensamento e direção para cooperar e organizar suas rotinas. Ao se 
comunicarem, os indivíduos criam significados, trocam e respondem 
mensagens. A informação representa os dados processados dos 
significados criados pelas pessoas. (SOARES, 2005, p. 12 apud 
KUNSCH, 2009, p. 319). 

 
O conceito de Comunicação Organizacional pode ser compreendido como um 

rol de oportunidades para os profissionais de comunicação. É dividida em quatro 

áreas: comunicação interna, mercadológica, institucional e administrativa. (KUNSCH, 

2009) 

A comunicação interna tem por propósito trabalhar toda a relação da 

organização com seus empregados, sempre com o foco nos objetivos já definidos. 

Um clima interno favorável, reflete diretamente na imagem e na reputação 

externamente. Estabelecer o diálogo e a troca de conhecimentos, além da 

participação de todos, só tem a acrescentar à organização.  

 Kunsch, (2003, p. 154), ressalta que  
evidentemente, na medida em que ela se desenvolve no conjunto de 
uma comunicação integrada, com políticas globais estabelecidas, 
estratégias delineadas e programas de ação voltados 
prioritariamente para todo o pessoal interno, tenderá a ser muito 
eficiente e eficaz. Será pensada, planejada e avaliada de forma 
constante, não ocorrendo simplesmente de forma fortuita. 

 
Existem muitas organizações que comparam indevidamente o endomarketing 

com a comunicação interna. A diferença entre as duas ferramentas refere-se ao 

modo de ver os funcionários. Enquanto o endomarketing enxerga os funcionários 

como clientes internos, a comunicação interna reconhece e identifica que os 

funcionários são seres humanos e cidadãos, por isso, é necessária uma política de 
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Relações Públicas ampla, para definir um relacionamento com esse segmento de 

público. 

Pinho ressalta a importância da comunicação interna como ferramenta de 

fortalecimento de relações entre os segmentos da organização e coloca que  
tanto para os empregados como para a organização, ao cumprir, 
entre outros, o papel de estabelecer confiança, de possibilitar a 
participação do empregado, de criar um clima favorável no ambiente 
de trabalho e de favorecer o comprometimento consciente das 
pessoas. (PINHO, 2006, p. 36). 
 

Um dos conceitos pioneiros de comunicação interna foi construído pela 

empresa Rhodia, em seu Plano de Comunicação Social como  
uma ferramenta estratégica para a compatibilização dos interesses 
dos empregados e da empresa, através do estímulo ao diálogo, à 
troca de informações e experiências e à participação de todos os 
níveis. (RHODIA, 1985 apud KUNSCH, 2003, p. 154) 

 
 Outro tipo de comunicação estabelecida na segmentação de Kunsch é   a 

mercadológica e, como o próprio nome já remete, está diretamente relacionada ao 

mercado, ou seja, à publicidade e ao marketing de produtos e/ou serviços. Vai 

usufruir de diversas técnicas da área de Publicidade e Propaganda para atingir seus 

propósitos. 

Galindo, (1986, p. 37), define esse segmento da comunicação como 
a produção simbólica resultante do plano mercadológico de uma 
empresa, constituindo-se em uma mensagem persuasiva elaborada 
a partir do quadro sociocultural do consumidor-alvo e dos canais que 
lhes servem de acesso, utilizando-se das mais variadas formas para 
atingir os objetivos sistematizados no plano.  

 

 A área de marketing fica responsável por orientar e oferecer todos os 

materiais necessários para criação e organização da comunicação mercadológica, 

coordenar essa área também é uma responsabilidade desse segmento. 

Pesquisas de mercado e produto devem ser realizadas por esse mesmo setor. 

Além disso, segundo Kunsch, um conjunto de ferramentas são utilizadas como 

resultados dessas pesquisas, por exemplo, “propaganda, promoção de vendas, 

merchandising, feiras e exposições, marketing direto, vendas pessoas ou forças de 

vendas etc.” (KUNSCH, 2003, p. 163). Nesse contexto apresentado por Kunsch, 

Pinho destaca mais uma ferramenta: 
a embalagem pode ser incluída como atividade da comunicação 
mercadológica, pois, além de ser um elemento de proteção, 
desempenha hoje importantes funções de marketing: ser um anúncio, 
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atrair a atenção do consumidor, destacar-se no ponto de venda, 
identificar rapidamente o produto, propagar eficientemente a marca, 
gerar credibilidade e agregar um novo valor ao produto. (PINHO, 
2006, p. 37). 

  

  A terceira área é a comunicação institucional, que deve ser capaz de 

embasar a imagem e a identidade de uma organização, como ressalta Kunsch, 

(2003, p. 164), “é a responsável direta, por meio da gestão estratégica de Relações 

Públicas, pela construção e formatação de uma imagem e identidade corporativas 

fortes e positivas de uma organização”.  

Essa comunicação está diretamente ligada ao que o público vê e pensa da 

organização, busca influenciar sua opinião e visão, para que seja a melhor possível. 

Fonseca a define como 

um conjunto que é de procedimentos destinados a difundir 
informações de interesse público sobre as filosofias, as políticas, as 
práticas e os objetivos das organizações, de modo a tornar 
compreensíveis essas propostas. (FONSECA, 1999, p. 140). 

 
Do ponto de vista das Relações Públicas, segundo Kunsch (2003, p. 165) a 

comunicação institucional “enfatiza os aspectos relacionados com a missão, a visão, 

os valores e a filosofia da organização e contribui para o desenvolvimento do 

subsistema institucional [...]”.   

Para a construção de tal visão positiva e sólida dos seus públicos, essa 

comunicação utiliza ferramentas como “o jornalismo empresarial, a assessoria de 

imprensa, a editoração multimídia, a imagem corporativa, a propaganda institucional, 

o marketing social e o marketing cultural [...]” (PINHO, 2006, p. 37) 

Para a última área, Kunsch, (2003, p. 153), afirma que a comunicação 

administrativa e a qual “organiza de fato, é o fluxo de informações que permitirão à 

organização sobreviver, progredir e manter-se dentro da concepção de sistema 

aberto”. Ou seja, essa comunicação vai planejar, organizar e executar o fluxo de 

informação da melhor maneira possível, para que o resultado seja o esperado. 

Para a definição desse tipo de comunicação, Pinho (2006, p. 36), ressalta que 

está ligada ao funcionamento da organização, “diz respeito aos processos 

comunicativos relacionados às funções administrativas da empresa, que viabilizam o 

funcionamento do sistema organizacional”.  

 Uma vez conhecidas as definições e funções da comunicação organizacional 

e suas divisões, precisa-se conhecer uma forma que facilite a 
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interação/relacionamento com os públicos, por meio dos veículos de comunicação 

dirigida.  

 

2.1.1. Comunicação dirigida 

É entendido que cada público pensa de uma maneira, possui determinadas 

necessidades, carências e opiniões, por esse motivo, a comunicação dirigida faz-se 

necessária. Ela traz um tipo de veículo para atingir determinado público, em outras 

palavras, “é a comunicação direta e segmentada com os públicos específicos que 

queremos atingir” (KUNSCH, 2003, p. 186). 

 Cesca lembra que para que se atinja positivamente tais públicos, essa 

comunicação precisa ser “limitada, orientada e frequente com um número 

selecionado de pessoas homogêneas e conhecidas” (CESCA, 1995, p. 29). Ou seja, 

não é funcional escolher dois públicos com conhecimentos distintos, pois como não 

apresentam o mesmo nível de saberes, os signos e significados são entendidos de 

formas distintas e dessa forma poderá incidir em ruídos nesse intercâmbio de 

informações.  

 O conteúdo da mensagem a ser transmitida precisa ser “totalmente adequado 

ao receptor nos termos, na linguagem, nas imagens e nas formas de respostas para 

completar o esquema de comunicação” (FORTES, 2003, p. 240). Desse modo, a 

mensagem é transmitida de forma clara e compreensível, o que possibilita um 

retorno (feedback) de quem recebe e que resulta na eficácia desse ciclo. 

 Para que essa construção possa se tornar assertiva no processo da 

comunicação com os diversos segmentos de públicos da organização faz-se 

necessário que o trabalho desenvolvido pelo profissional de relações públicas esteja 

ligado diretamente à cúpula da organização, para que suas estratégias sejam mais 

certeiras. Conhecer os públicos é dever desse profissional para que possa 

desenvolver uma comunicação favorável, Fortes destaca que também é preciso  
aglutinar recursos e meios que deem liberdade à criação de públicos 
genuínos, discutindo suas perplexidades, levantando controvérsias e 
adotando as ações conjugadas que realmente ocasionem 
transformações sociais, evitando-se o emprego de uma comunicação 
interesseira e dominada. (FORTES, 2003, p. 238). 

 
 Para melhor entendimento, Andrade (2003), dividiu a comunicação dirigida 

em quatro grupos: escritos, orais, aproximativos e auxiliares. 
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 A construção da comunicação dirigida escrita deve ser administrada pela área 

de Relações Públicas, pois vai carregar os valores, objetivos e conceitos da 

organização e, principalmente, deve ser coerente com a política de comunicação. 

 Kunsch destaca outro fator importante quando se trata da forma escrita, “uma 

das preocupações fundamentais na elaboração desses veículos escritos diz respeito 

à linguagem, que deve ser específica a cada público” (KUNSCH, 2003, p. 187), ou 

seja, cada público precisa ser identificado, para que a linguagem e veículos sejam 

utilizados corretamente. 

 Cesca corrobora o que Kunsch explica sobre a linguagem dos veículos de 

comunicação escritas 
a comunicação dirigida contribui para a formação de imagem e, 
consequentemente, conceito da empresa. [...] há, portanto, que 
destinar ao setor que coordena essa atividade toda a atenção, 
visando a atender o objetivo primeiro de toda organização, que é 
manter a opinião pública favorável. (CESCA, 1995, p. 159). 
 

 De acordo com as autoras Cesca (1995) e Kunsch (2003), como exemplos 

desse tipo de comunicação estão os: informativos, memorando, ofício, circular, 

requerimento, telegrama, avisos, cartazes, press-release, encarte, e-mails, sites, 

intranet, informe de reuniões, manual de integração, quadro de avisos, jornal mural, 

caixa de sugestões, mala direta, carta aberta, correspondências, relatório anual, 

balanço social, cartão-postal, boletins, revista da empresa, apostila, cartilha, folheto, 

folder, manuais, etc. 

 Fortes, (2003, p. 255), aponta que “os materiais escritos asseguram uma 

durabilidade maior das informações veiculadas e servem como material de 

referência para diversos grupos [...]”. 

 A comunicação dirigida oral, assim como as outras, é uma forma de conexão 

com os públicos. Encontra-se nesse grupo os discursos, conversas, telefonemas, 

entrevistas, intercomunicadores, alto falante, reuniões, microfone, rádio interna, 

colóquios, seminários, fóruns, simpósios, entre diversos outros. 

 Kunsch ressalta a importância de que “todas essas modalidades de 

comunicação oral envolvem técnicas apropriadas” (KUNSCH, 2003, p. 188). Por 

exemplo, para um discurso ter o efeito planejado, é preciso ser bem elaborado e 

articulado para conseguir atingir o público determinado. O mesmo acontece com um 

telefonema, é preciso ter um encadeamento de ideias para o convencimento. Ou 
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para uma reunião, se o representante não estiver preparado e com o tema/situação 

delineado, pode gerar um efeito negativo em sua apresentação.  

 Fortes destaca a importância da comunicação oral, mas lembra que os outros 

tipos (escrita, aproximativa e auxiliar) devem estar presentes na organização  

 
preferir a comunicação oral para a troca ou discussão de opiniões e 
conceitos, com vistas à solução de problemas, à harmonia e ao 
consenso, não elimina os outros veículos, massivos ou dirigidos, 
apenas facilita o contato direto, decisivo para os esforços das 
Relações Públicas, ao fornecer uma informação, recepcionar a 
resposta imediatamente e por permitir a réplica. (FORTES, 2003, p. 
285). 

 
 As pessoas conversam por natureza e, por isso, esse tipo de comunicação 

cria uma aproximação quando utilizada de forma apropriada. Cabe à organização 

capacitar as pessoas que irão, de alguma forma, persuadir/transmitir uma 

informação aos demais públicos. 

 A comunicação dirigida aproximativa “caracteriza-se pela presença física e 

pelo contato direto e pessoal dos públicos com a organização. Trata-se, portanto, de 

uma comunicação interativa presencial” (KUNSCH, 2003, p. 189), em outras 

palavras, é uma forma de integração da organização com seus públicos. São 

exemplos os eventos em datas comemorativas, feiras, exposições, ação de 

responsabilidade social, visitas, concursos, lançamentos, serviços de prestação de 

informações, etc. 

 Fortes explica que a comunicação dirigida aproximativa une diversos públicos, 

“esses veículos integram, efetivamente, os membros de uma organização, e a ela 

própria, ao meio social no qual atua” (FORTES, 2003, p. 327).  

 Os veículos de comunicação dirigida auxiliares, como Kunsch destaca, se 

adaptaram a tecnologia  
no âmbito da comunicação dirigida auxiliar, que, tradicionalmente, fica 
centrada nos recursos ou veículos da comunicação audiovisual 
(vídeos, filmes, vídeojornal etc.), hoje se incluem também todos os 
meios digitais e telemáticos surgidos graças à revolução das novas 
tecnologias da informação e da comunicação. (KUNSCH, 2003, p. 
188).  
 

 Esse tipo de comunicação complementa a ação, como Fortes, (2003, p. 301), 

afirma “nas relações com os públicos, a comunicação dirigida auxiliar tem caráter 
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complementar, e seus meios significam um apoio para que a organização realize os 

registros de sua história e dos seus processos de trabalho”. 

 Os recursos podem ser separados ainda em visuais (projetáveis, 

equipamentos, projetor cinematográfico, retroprojetor, mídias, cinema mudo, 

descritivos, atlas, cartazes, desenhos e ilustrações, cartograma, fluxograma, gráfico, 

fotografias, gravuras, organograma, tabelas, pinturas, bandeiras, flâmulas, logotipo, 

maquetes, linha do tempo, entre diversos outros), recursos auditivos (alarmes, apitos, 

sinos, sirenes, rádio, CD, etc.) e recursos audiovisuais (eletrônicos, apresentações 

diretas do microcomputador, CD-ROM, cinema sonoro, DVD, projetor de vídeos e 

multimídia, jogos, laboratórios, mostras, museus, teatro, entre outros), (FORTES, 

2003, p. 302–320). 

Para o presente trabalho, serão utilizadas as ferramentas de comunicação 

organizacional mercadológica, em virtude de ser trabalhada a ampliação da 

divulgação/comunicação da implementação do serviço do FemiTaxi na cidade de 

Santos. E, também, a comunicação organizacional institucional, para desenvolver 

um posicionamento de mercado, fortificar a imagem, a identidade e desenvolver a 

reputação da organização. Para ambas as ferramentas, serão utilizadas técnicas de 

Relações Públicas para que a comunicação do FemiTaxi seja aperfeiçoada e, 

consequentemente, melhore o serviço, de uma forma geral. 
 

2.2. Teoria da comunicação 

 Quando se fala em comunicação organizacional, precisa-se entender algo 

além da transmissão de informação, e sim uma interação, no qual o indivíduo usufrui 

dela para se organizar.  

 Para o desenvolvimento desse trabalho optou-se por trabalhar a teoria da 

Escola de Montreal, em virtude de uma de suas principais características é estudar a 

organização por meio da sua comunicação, como um elemento constituinte da 

organização. Essa teoria propõe um olhar diferenciado sobre as organizações e a 

comunicação por meio de elementos como a produção de sentido, a coorientação, a 

imbricação, a produção de textos, a conversação, o agenciamento e o 

posicionamento social.   

Para conceituar a teoria da Escola de Montreal pode-se afirmar que  
a existência de todo sistema de organização social humano é 
condicional à comunicação, assim como tal sistema é uma estrutura 
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na qual a comunicação ocorre. As organizações não apenas 
constituem-se pela comunicação, mas também se expressam em 
comunicação (TAYLOR; COOREN, 1997 apud CASALI, 2007, p. 04). 
 

 É intitulada desta forma, pois os pesquisadores eram afiliados ao 

Departamento de Comunicação da Universidade de Montreal, localizada no Canadá. 

Foi desenvolvida pela área do doutorado e estudada pelo professor doutor James 

Renwick Taylor. Classificada no modelo teórico interpretativo, essa teoria oferece 

uma nova percepção de comunicação organizacional, pois 

diferencia-se pela construção de uma teoria das organizações 
baseada na comunicação, bem como de uma teoria da comunicação 
centrada nas organizações. Suas investigações se voltam para a 
emergência das organizações pela comunicação, considerando 
aspectos subjetivos e objetivos desse processo, atribuindo igual valor 
a manifestações linguísticas e materiais. Tais análises permitem a 
compreensão da gênese das organizações, sua permanência e 
transformações no tempo e no espaço. (CASALI, 2007, p. 2) 
 

 Ou seja, essa vertente estuda as organizações por meio da comunicação e 

apresenta que não existe organização sem comunicação e vice-versa. Em outras 

palavras, vai desenvolver a equivalência desses dois termos. A partir disso, Almeida 

e Moraes se apoiam em Casali para explicar algumas premissas conceituais da 

teoria 
a) Comunicar é mais que informar, mais que transmitir mensagens. b) 
Organizações não são “realidades dadas, entidades materiais, cuja 
existência tem prioridade sobre a ação social”. c) Os fenômenos 
sociais devem ser interpretados como processos simbólicos. As 
organizações resultam das práticas cotidianas de seus membros, 
incluindo suas interações que se dão por meio da comunicação, 
compreendendo as “organizações como sistemas de indivíduos em 
interação ativamente envolvidos em processos de criação e recriação 
de uma organização social original [...]” (CASALI, 2009, p. 113 apud 
ALMEIDA; MORAES, 2016, p. 98-108). 
 

Essa teoria analisa as interações comunicacionais das pessoas com o 

ambiente organizacional. Essas interações sofrem interferências internas e externas 

frequentemente, o que impacta diretamente no cotidiano da organização, por esse 

motivo a necessidade de investir em comunicação. No ambiente interno o 

trabalhador possui uma bagagem de vivência, cabe a organização moldar essa 

experiência para contribuir com a empresa.   
 
a comunicação investe em indivíduos e organizações de 
agenciamento. Por meio da comunicação e de processos de 
metacomunicação (ROBICHAUD; GIROUX; TAYLOR, 2004), os 
indivíduos se tornam representantes de interações passadas, de 
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grupos e organizações, sendo capazes de agir por elas. Dessa forma, 
o que normalmente é designado como ação organizacional é uma 
ação individual legitimada por processos de comunicação. (CASALI, 
2009, p. 114 apud ALMEIDA; MORAES, 2016, p. 93-108). 

 
Para o entendimento da relação comunicação/organização e dentro da das 

premissas da teoria da Escola de Montreal, foram desenvolvidas diversas 

proposições teóricas, mas, nesta pesquisa, serão analisadas a Teoria da 

Coorientação e a Dinâmica texto/conversação, segundo Adriane Casali.  

 

2.2.1. Proposições Teóricas da Escola de Montreal 

 A Teoria da Coorientação explica como a organização é rodeada de 

processos de comunicação e como uma só existe se a outra também existir. Nota-se 

essa combinação (organização/comunicação) na maioria das atividades dos 

indivíduos de uma organização, ou seja, em reuniões, conversas, relatórios, entre 

outros. 

 Seguido de uma figura para ilustrar, essa teoria se explica por  
uma relação de troca, onde no mínimo dois agentes (A/ B) tem sua 
atenção focada em um mesmo objeto X. Agentes são indivíduos ou 
organizações que utilizam recursos de linguagem para interagir. Os 
objetos de comunicação representam elementos do ambiente 
material e social passíveis de interpretação e que incorporam 
significados (TAYLOY; EVERY, 2000 apud CASALI, 2007, p. 5). 

 
Figura 5: Sistema da Coorientação 

Fonte: Adaptada de Taylor et al. (2001) apud CASALI, 2007, p. 5. 
 

A partir do momento que A/B/X é montado e os agentes passam a interagir 

com outros, esse mecanismo se multiplica e forma as organizações. Por exemplo, 

se dois agentes de informática (A e B) conversam sobre a necessidade de compra 

de computadores (X), é preciso verificar se a aquisição é possível com a área do 

A B

X
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financeiro, ou seja, um agente de informática (A) precisa conversar com o agente do 

financeiro (B) sobre a compra de computadores (X) e assim por diante.  

As autoras Fernanda Almeida e Elaine Moraes relatam que as pessoas 

sofrem diferentes tipos de interferência e isso pode ter influência no dia a dia da 

organização.   
nesta interação, os indivíduos utilizam referências individuais e são 
impactados por seus contextos internos e externos, buscando 
construir uma ação conjunta (colaboração) sobre o objeto tema desta 
interação. Este “objeto” pode ser compreendido como um objetivo 
comum, uma ação, decisão ou qualquer outra prática do cotidiano 
organizacional (ALMEIDA; MORAES, 2016, p. 93-108). 
 

 Mas, como em todos os aspectos da comunicação, os agentes A e B 

precisam ter objetivos X em comum. Em outras palavras, como a comunicação é o 

compartilhamento de significados, se ambos não possuírem o mesmo conhecimento, 

ocorrerá ruídos.  

 A relação entre A/B/X acontece por meio de textos ou conversações. De 

acordo com Taylor e Robichaud (2004) “a coorientação é mediada por textos e 

realizada por meio de diálogos, os quais podem se manifestar sob forma de 

conversações” (TAYLOR; ROBICHAUD, 2004 apud CASALI, 2007, p. 8) 

 Além disso, essa troca de informações por meio da comunicação só é 

possível pela vivência do indivíduo no coletivo, isto é, sozinho não seria possível 

construir conhecimento. Os autores Taylor e Van Every explicam que as  
informações também são fruto de interações sociais. Informações não 
são apenas transportadas em processos de comunicação, mas, acima 
de tudo, são construídas por processos de comunicação (TAYLOR; 
VAN EVERY, 1993 apud CASALI, 2007, p. 6). 

 
 A teoria da Coorientação então explica como a organização e a comunicação 

se relacionam, parte do princípio que a maioria das atividades de uma organização 

tem relação com o ato de se comunicar. Essa linha de raciocínio,  
assume que nas interações A/B/X o uso da linguagem produz 
organização e que a comunicação se torna uma instância de 
produção de sentidos, agenciamento e posicionamento social, ao 
mesmo tempo que atua sobre o mundo material (CASALI, 2007, p. 8). 
 

 Na Teoria da Coorientação, foi mostrado a relação entre A/B/X e que elas se 

manifestam de duas formas, por textos e conversações. A seguir, será explicado 

como a Dinâmica Texto/Conversação está inserida nas organizações. 
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 Por meio da conversação, diversas ações e decisões são tomadas, mas não 

se deve levá-la como uma simples conversa, pois, de acordo com Boden 
[...] são um modo e um meio pelo qual as estruturas organizacionais 
são constituídas e reconstituídas, definindo um sistema organizacional. 
Conversações são o lócus empírico das ações organizacionais 
(BODEN, 1994 apud CASALI, 2007, p. 8). 

  
 A medida que a conversação se estabelece entre A/B/X, elas criam contextos 

e criam sua própria linguagem/lógica, assim, futuras ações organizacionais podem 

se desenvolver. De acordo com Boden,  
as conversações organizacionais tanto modelam como são 
modeladas pela estrutura organizacional. Ações organizacionais são 
realizadas por meio de conversações e são criadas em seu continuo 
dinamismo (BODEN, 1994 apud CASALI, 2007, p. 8). 

 
 Apesar de necessária para a organização, as conversações apresentam um 

limite, ou seja, é complementada por palavras escritas, o texto. Para Taylor e Every,  
conversações compreendem o universo total de interações 
compartilhadas por linguagem das pessoas que em conjunto 
identificam-se com uma determinada organização. A noção de texto é 
empregada para capturar a simples ideia de que discursos são 
construídos por palavras e frases coordenadas de maneiras mais ou 
menos sistemática, para produzir uma expressão de linguagem 
coerente e compreensível (TAYLOR; VAN EVERY, 2000 apud 
CASALI, 2007, p. 9). 
 

 Os textos são caracterizados por serem concretos e estruturados, mas podem 

sofrer alterações devido a novas conversações ou interpretações. Taylor (1996) 

demonstra isso na figura abaixo: 
 

Figura 6: Dinâmica texto/conversação 

 
Fonte: adaptado de Taylor et al., 1996 apud CASALI, 2007, p. 9 

 
Essa dinâmica é um processo que se complementa constantemente, ou seja, 

as conversações são convertidas em texto para se concretizar e eles, por sua vez, 

são entendidos nas conversações.  
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A interpretação de dado processo de comunicação considera uma 
diversidade de elementos objetivos e subjetivos nele presentes, como: 
a linguagem, os recursos midiáticos, o objeto de atenção, os objetivos 
e interesses expostos, os objetivos e interesses não expostos, os 
relacionamentos entre os indivíduos, o contexto interno e externo em 
que interagem, as referências culturais de casa e outros tantos 
elementos que interfiram na forma como essa interação acontece e 
nas ações e reações realizadas (ALMEIDA; MORAES, 2012, p. 93-
108). 
 

Para a Escola de Montreal, é por meio da conversação que o ato de organizar 

acontece, faz a construção dos textos que vão servir de embasamento para a cultura 

organizacional. “A comunicação organizacional é um contínuo de textos e 

conversações. Nesse fluxo, se produzem artefatos materiais e se reproduzem as 

estruturas sociais que constroem o ambiente” (CASALI, 2009, p. 121 apud 

ALMEIDA; MORAES, 2012, p. 93-108). 

Conclui-se que a comunicação organizacional se dá por interações entre 

A/B/X por meio de textos e conversações, que vão acarretar na construção da 

realidade organizacional. Logo, essa realidade sofre influência das relações entre 

sujeitos e sujeito/objeto. Então, compreende-se que “as informações são frutos de 

interações, e são transmitidas e recriadas em contínuas interações. Este processo 

de comunicação ocorre em qualquer ação organizacional [...]” (CASALI, 2007, p. 12), 

assim como no FemiTaxi.	

Ao se apropriar da teoria da Escola de Montreal para subsidiar a Teoria da 

Comunicação desse projeto e das proposições teóricas (coorientação e 

texto/conversação) que tratam da estruturação da comunicação organizacional. 

Dentro do FemiTaxi encontra-se essas hipóteses nas ações da empresa, pois 

mesmo com apenas três funcionários internamente, usufrui de técnicas de interação, 

textos e conversações para realizar as ações organizacionais. Além de se encaixar 

também para os empregados terceirizados, para as motoristas e clientes, o 

FemiTaxi utiliza tais técnicas para estabelecer a comunicação entre os indivíduos. 

Em outras palavras, a empresa existe devido a troca e/ou fluxo de informações entre 

pessoas. 
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3. ORIGEM DAS RELAÇÕES PÚBLICAS 

Na história da humanidade houve manifestações das atividades de Relações 

Públicas, mas até hoje o aspecto de quando e onde começou a prática da profissão 

não foi definido. GRUNIG (2003, p. 69-70) duvida da data exata do surgimento da 

área, pois observa que, há cinco mil anos na China, a aristocracia já tinha algo 

parecido com as modernas Relações Públicas. Os súditos das dinastias chinesas 

possuíam funções semelhantes às exercidas pelos profissionais de relações 

públicas nos tempos atuais. 

Pode-se fazer também referência a Retórica, de Aristóteles, no século IV a. C., 

o qual Gruning e Hunt (1984, p. 15) alegam que “poderia ser considerado um dos 

livros mais antigos escritos sobre relações públicas”. Os mesmos autores afirmam 

que o termo teria aparecido pela primeira vez na palestra The public relations and 

duties of the legal profession, proferida em 1882 por Dorman Eaton que definia a 

atividade como “olhar pelo bem-estar do público”. (KUNSCH, 2009, p. 8) 

A responsabilidade de estipular o marco inicial da atividade no mundo foi 

dada aos autores norte-americanos, pois foi nos Estados Unidos que se 

sistematizou as ações estratégicas que hoje conhecemos como “processo de 

Relações Públicas” (GURGEL, 1985).  

O termo Relações Públicas existe a mais de um século, de acordo com 

Marconi, (2009, p. 3), “o marco oficial de criação da profissão de Relações Públicas 

deu-se com a criação do primeiro escritório destinado a essa atividade, em 1906, na 

cidade de Nova York, por Ivy Lee”.  

Lee foi contratado por John Rockeffeler, um investidor e empresário que 

revolucionou o setor do petróleo, com objetivo de melhorar a imagem pública do 

magnata e de suas empresas.  

As ações de Ivy Lee tiveram êxito no que se refere à reputação da imagem de 

Rockfeller, assim, o sucesso juntamente com a imprensa e a aceitação da opinião 

pública. A atividade se consolidou como uma ferramenta estratégica para as 

organizações de todos os portes para competir no complexo mercado capitalista do 

século XX.  

De acordo com Andrade (1973, p. 6), Lee é conhecido como pioneiro, pois foi 

ele o primeiro a utilizar princípios e técnicas de Relações Públicas. Também é 

descrito como o “pai das relações públicas mundiais” por Castillo Esparcia (2004, 
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p.45) onde explana que Lee praticava a atividade “a partir de critérios que 

perseguem a busca da veracidade nas informações”. O jornalista Lee em um release 

quando deixou as redações para abrir seu escritório de Relações Públicas: “Nosso 

trabalho é feito às claras [...], nosso assunto é exato [...], nosso plano é divulgar com 

absoluta franqueza” (WEY, 1986, p. 31 apud KUNSCH, 2009, p. 9).  

 

3.1. Relações Públicas no Brasil 

No mesmo ano que em Ivy Lee assessorava John Rockfeller, em 1914, a 

empresa canadense Light & Power, criou no Brasil o primeiro serviço de Relações 

Públicas a fim de “reduzir os conflitos que se avolumavam nos setores da energia 

elétrica e da água potável, cujo monopólio comercial lhe fora outorgado pelo governo 

brasileiro” (MARQUES DE MELO, 2007, p. 27). Foi dada a função essencial de 

“harmonizar os interesses diversos da empresa e do público” (TORRES, 2005 apud 

KUNSCH, 2009, p. 15) ao engenheiro Eduardo Pinheiro Lobo que chefiou o cargo de 

Relações Públicas por 19 anos.  

 No campo acadêmico, Teobaldo Andrade foi fundador do primeiro curso 

superior de Relações Públicas, na ECA-USP em 1967, se tornou o primeiro doutor 

brasileiro na área, em 1973, com a tese Relações Públicas e o interesse público. 

Seus estudos contribuíram para definir a execução das atividades de Relações 

Públicas. A Associação Brasileira de Relações Públicas – ABRP entende a área 

como:  
o esforço deliberado, planificado, coeso e contínuo da alta 
administração, para estabelecer e manter uma compreensão mútua 
entre uma organização, pública ou privada, e seu pessoal, assim 
como entre essa organização e todos os grupos aos quais está 
ligada, direta ou indiretamente (ABRP, 1955). 
 

Outra definição inteligível é a de Kunsch que aborda a área profissional e 

suas ferramentas, elaborando conceitos. Entende-se que as Relações Públicas não 

devem atuar apenas em âmbito empresarial e sim como comunicação integrada: 
As relações públicas, como área profissional, se aplicam em 
qualquer tipo de organização. Tradicionalmente elas estavam mais 
centradas no âmbito empresarial e governamental. Na prática as 
relações públicas buscam criar e assegurar relações confiantes ou 
formas de credibilidade entre uma organização e os públicos com os 
quais se relaciona. Mas isto não é feito de um dia para o outro. Exige 
tempo, pesquisas, diagnósticos, planejamento, trabalho programado 
e muita perspicácia. Daí muitos se enganarem achando que relações 
públicas são uma forma mágica de resolver todas as questões de 
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uma organização ou um "quebra-galho" ou, ainda, um "apagador de 
incêndio". Relações públicas não são um remédio para curar todos 
os males de uma organização. Elas constituem, sobretudo, um 
trabalho preventivo e a longo prazo (KUNSCH, 2002, p.90). 
 

Colocadas as definições, é possível realizar uma conexão para as áreas das 

Relações Públicas, presentes na resolução normativa nº 43, de 24 de agosto de 

2002 do Conselho Federal de Profissionais de Relações Públicas - CONFERP que 

sucede a Lei nº 5.377 de 11 de dezembro de 1967, regulamentadora da atividade. 
§ 3º – Relações Públicas caracterizam-se pela aplicação de 
conceitos e técnicas de: I) Comunicação estratégica, com o objetivo 
de atingir de forma planificada os objetivos globais e os macro-
objetivos para a organização; II) Comunicação dirigida, com o 
objetivo de utilizar instrumentos para atingir públicos segmentados 
por interesses comuns; III) Comunicação integrada, com o objetivo 
de garantir a unidade no processo de comunicação com a 
concorrência dos variados setores de uma organização (CONFERP, 
2002). 
 

De maneira simplificada e concisa, pode-se pontuar os meios que são 

possíveis exercer as técnicas de acordo com a resolução normativa. O profissional 

pode realizar planejamento estratégico de comunicação on e off-line; comunicação 

corporativa ou institucional; auditoria e pesquisa de opinião pública, de imagem, de 

clima organizacional e para fins institucionais; gestão de relacionamento com os 

públicos da organização (stakeholders); gerenciamento de crises na comunicação; 

comunicação interna; eventos corporativos e institucionais para fins de construção e 

reputação de imagem corporativa; comunicação pública e cívica; relações 

governamentais e lobby; media training; cerimonial e protocolo; também poderá 

ministrar aulas de disciplinas específicas e supervisão de estágios curriculares.  

Neste projeto serão aplicadas as técnicas de planejamento estratégico de 

comunicação, comunicação institucional, gestão de relacionamento com os públicos, 

reputação de imagem corporativa e marketing do FemiTaxi por meio da consultoria 

da agência TR3ND Comunicação. 
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4. PÚBLICOS NAS ORGANIZAÇÕES 

Uma das principais caracterizações das Relações Públicas se dá por meio de 

diferentes formas de relacionamentos estratégicos com os públicos de interesse de 

uma organização, seja de primeiro, segundo e terceiro setor. Sendo assim, é 

possível identificar os públicos como um instrumento essencial para a atuação do 

relações-públicas, em que ele pode agir para alcançar as metas e objetivos de uma 

organização para qual atua e consolidá-la perante seus stakeholders e o mercado 

de trabalho. 

É tarefa do relações-públicas conhecer e estudar tais públicos profundamente 

para obter sucesso em seus relacionamentos. Por meio deste estudo é possível 

saber a direção correta para planejar suas ações e saber lidar com esses grupos, de 

origem interna ou externa à empresa. Para isso é preciso compreender o que 

realmente significa público e o que representa para a empresa. 

A conceituação de público não é uma questão recente e simples. Diversos 

autores apresentam definições distintas para o assunto, umas mais tradicionais e 

outras consideradas mais complexas, mas sempre com o objetivo de deixar a teoria 

mais completa. 

Para Solano Fleta, em seu estudo Teoria de los Públicos citado por França, a 

visão apresentada é uma conceituação mais tradicional 
Entende-se por público em Relações Públicas, toda a pluralidade de 
indivíduos ou de grupos que se consideram afetados, direta ou 
indiretamente, pela atividade real ou presumida de uma pessoa física 
ou jurídica, assim como aqueles conjuntos de caráter desconexo que 
surgem como resposta social a um comportamento extraordinários 
ou anormal da mesma. (SOLANO FLETA, 1995, p. 178 apud 
FRANÇA 2004, p. 49) 
 

Uma organização apresenta inúmeros públicos com características e 

finalidades diferentes, mas todos apresentam importância correspondente.  

Entre os diferentes públicos existentes há um ponto em comum, todos 

apresentam algum tipo de propósito para a organização. Conforme Simões, (1995, p. 

61) afirma, a ideia de públicos é definida por um “conjunto abstrato de pessoas com 

interesses comuns entre si e referentes à organização”. 

Os grupos formados pelos interesses comuns geram uma relação de 

interdependência entre empresa e públicos. Reconhecer a importância dessa 
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relação é essencial para a organização, pois passam a depender mais dos públicos 

e necessitam deles para conseguir colocar em prática sua missão.  
A relação com os públicos é considerada de maior importância: são 
eles que constroem a imagem da empresa e de sua marca, e a 
empresa depende deles para sobreviver. São essenciais, 
importantes no desenvolvimento de toda a estratégia operacional da 
empresa (FRANÇA, 2004, p. 86)  
 

Em uma organização os públicos são fundamentais, pois vão usufruir dos 

produtos e/ou serviços que oferecem, bem como suas estratégias de Marketing e 

Relações Públicas serão destinadas a eles e, em contrapartida, a organização se 

beneficiará monetariamente e com um relacionamento empresa-público mais 

concreto. Não só pelos clientes e consumidores, a importância é a mesma com 

todos os grupos que fazem parte do mundo da organização, tais como 

colaboradores, terceirizados, comunidade, imprensa, entre outros. 

Vale ressaltar que cada público é específico e apresentam papéis distintos 

para a organização. Saber para qual grupo se destinará sua estratégia de 

comunicação é essencial para a eficácia e sucesso do plano. Tais grupos como 

acionistas, fornecedores, imprensa, clientes e consumidores, entre outros devem ser 

impactados pelo que a empresa deseja comunicar. 

As estratégias que serão utilizadas surgem de acordo com a segmentação de 

cada público, França, (2009, p. 210) afirma que "deles nascem as estratégias que 

devem nortear a tomada de decisão quanto às ações que precisam desenvolver 

para obterem êxito na administração de seus negócios". 

 Na relação empresa-públicos se torna essencial defini-los e categorizá-los. 

Os públicos, ou stakeholders como são identificados, podem ser definidos por 

algumas delimitações como vínculo, grau de relacionamento e interesse para com a 

organização, o que gera a necessidade de mapeá-los para compreender melhor 

essa relação. 

A necessidade de classificar públicos surgiu para desenvolver melhor o 

trabalho de Relações Públicas em uma organização, diversos autores já 

conceituaram e tentaram classificá-los.  

A princípio, Cândido Teobaldo de Souza Andrade, um dos pioneiros da 

profissão no Brasil, classificou de uma forma mais simplista e geográfica, como 

público interno, externo e misto. Hoje essa classificação encontra-se defasada 

devido às constantes mudanças no decorrer do processo de expansão e atualização 
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das Relações Públicas, além dos relacionamentos terem se tornado mais complexos, 

o que fez surgir a necessidade de novas classificações mais abrangentes. 

O autor afirma que o público interno é constituído por aqueles que têm 

ligações com a empresa e prestam serviços a ela, como os empregados. Já 

externos são os que apresentam interesses mercadológicos, como os clientes, 

consumidores, fornecedores, etc. Misto são os públicos que não vivenciam a rotina 

de trabalho da organização, mas têm interesses nela como acionistas, fornecedores, 

entre outros.  

Para Simões, (1995, p. 131) a classificação tradicional fica “restrita a utilidade 

para a elaboração de diagnósticos e prognósticos da dinâmica da relação”. É natural 

que os conceitos sofram mudanças nos ambientes organizacionais, em virtude do 

mercado e da própria sociedade viverem constantes transformações devido a 

globalização, o que traz a necessidade de adaptar as teorias ou criar novas 

classificações.  

A Teoria Situacional de Públicos, desenvolvida por Grunig e Hunt em 1984, 

aborda os públicos em três pontos na classificação. De acordo com o grau de 

envolvimento, reconhecimento do problema e reconhecimento do grau de 

impedimento. Isto significa identificar e separar os stakeholders que apresentam 

maior chance de ser atingido ou atingir a organização em relação aos problemas e 

outras questões que possam se fazer presente. 

A teoria apresenta quatro tipos de públicos, o não público, público latente, 

público consciente e público ativo. De acordo com Grunig os não públicos são 

pessoas que não reconhecem o problema que enfrentam e não possuem vínculo 

com a organização.  
Se nenhuma dessas condições se encaixa em um grupo de pessoas 
constituem um não público e, portanto, não dizem respeito a uma 
organização de executar sua missão. Por outro lado, quando uma 
organização toma uma decisão que traz consequências às pessoas 
ou as pessoas causam consequências que afetam a organização, 
possivelmente elas perceberão um envolvimento e reconhecerão um 
problema. Assim, as consequências produzem, no mínimo, um 
público latente, ou seja, um público que é passivo, mas com 
potencial para ser ativo. (GRUNIG, 2011 p. 89). 
 

Como citado acima, o não público, a partir do momento que começa a ter 

noção que enfrenta determinada situação consequência de alguma atitude da 

empresa, mas não reconhece exatamente o problema, se torna um público latente.  
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O público se torna consciente quando reconhece o problema que enfrenta. E, 

por fim, os públicos ativos são identificados como aqueles que se informam e se 

organizam para tomar uma atitude a respeito de um problema que envolve a 

organização. 

De acordo com as segmentações existentes e as analisadas acima, optou-se 

pela teoria de Fabio França por considerá-la a mais adequada para a organização 

FemiTaxi, objeto de estudo desta pesquisa. 

Fabio França define sua classificação como conceituação lógica dos públicos, 

polissêmico e não apenas situacional e geográfico. O autor leva em consideração a 

real complexidade dos relacionamentos existentes entre a organização e o público, 

diferente das demais teorias 
Um dos principais desafios dos comunicadores de relações públicas 
é definir com precisão quem são os públicos e as formas de 
relacionamento com eles. A visão tradicional não permitia que essa 
interação fosse eficaz com os diversos públicos pelo fato de não ser 
precisa. (FRANÇA, 2004 p. 122). 
 

Na metodologia de França (2004, p. 99-113) existem três fatores que 

precisam ser analisados antes de classificá-los: 

1. O primeiro é o grau de dependência jurídica e situacional, que a 

organização tem perante o público. Esse critério irá definir se o público é essencial, 

definidos pelos públicos que a organização necessita para que se mantenha e 

sobreviva, (constitutivos ou não-constitutivos – esses primários ou secundários).  

a) Essenciais constitutivos: públicos que oferecem os recursos 

necessários para a constituição e atividade da organização, considerados por 

correrem o risco do empreendimento.	

b) Essenciais não-constitutivos: é o público que não interfere na 

constituição, mas viabiliza o negócio no mercado, executa a atividade-fim da 

organização e gera lucratividade. Os essenciais não-constitutivos podem ser 

divididos em duas opções, os primários: cujo a organização depende para a 

viabilização de seu serviço e dificilmente serão substituídos. Ou secundários: 

também contribuem para a viabilização dos serviços, porém em nível menor, e 

podem ser substituídos. 

2. O segundo fator é o grau de participação. São os públicos não-

essenciais, definidos por públicos que apresentam um interesse específico. Não 

estão ligados ao fator produtivo da organização, mas sim à prestação de serviços ou 
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intermediação política e social. Este critério é dividido em: consultoria e promoção, 

setoriais associativos, setoriais sindicais e setoriais comunitários.  

a) Consultoria e promoção: são públicos que não fazem parte da 

organização, ligados à prestação de serviços para planejamento institucional e 

promocional.	

b) Setoriais associativos: representados por associações de classe e 

categorias empresariais. Têm interesses corporativos e setoriais.	

c) Setoriais sindicais: representados por sindicatos de trabalhadores, que 

apresentam um interesse comum.	

d) Setoriais comunitários: componentes administrativos-políticos e 

político-social da comunidade onde a organização está inserida. 

3. Já o terceiro e último fator é denominado por França como grau de 

interferência e se dá pelo nível de influência que determinados públicos externos 

podem exercer na organização, de maneira positiva ou negativa. Classifica-se em 

dois subtópicos: 

a) Rede de concorrente: organizações que apresentam o mesmo tipo (ou 

similar) de serviço/produto. 	

b) Rede de comunicação de massa: representa a imprensa e sua forte 

influência sob os públicos. 	

 

Com essa classificação, o autor mostra a variação de públicos que estão 

inseridas em um contexto organizacional. Embora os públicos variem de uma 

empresa para outra, a classificação colabora para um entendimento mais amplo e 

completo do âmbito das organizações de segundo setor. 

Para melhor visualização, a agência TR3ND Comunicação elaborou uma 

tabela baseada na metodologia de França (2004), que será apresentada no próximo 

tópico, com o quadro de públicos em que a organização FemiTaxi constitui um 

relacionamento. 

 

4.1. Mapeamento de públicos 

 
O mapeamento e a classificação dos públicos do FemiTaxi terão como base o 

autor de Relações Públicas Fábio França (2004, p. 99 - 113). Além de apontar quais 
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são os públicos da organização e mostrar suas dependências, serão abordados os 

objetivos do FemiTaxi e também as expectativas da empresa e dos seus 

stakeholders. 

Os principais públicos do FemiTaxi detectados pela TR3ND Comunicação 

são:  

Clientes: formados pelas mulheres e crianças usuárias do serviço 

disponibilizado. 

Comunidade: participantes de ações e campanhas realizadas pelo FemiTaxi.  

Concorrentes: categorizados pelos aplicativos que prestam o mesmo ou 

serviços similares. Lady Driver, Venuxx, 99, Über, Cabify, entre outros. 

Funcionários, administrativos e terceirizados: compostos por funcionários 

responsáveis pela área financeira, relacionamento com clientes, marketing, 

advocacia e assessoria de imprensa. Isto é, áreas que lidam diretamente ou 

indiretamente com as demandas do serviço. 

Governo/órgãos regulamentadores: Companhia de Engenharia de Tráfego - 

CET, prefeituras, Detran e órgãos que podem influenciar na prestação de serviços 

do FemiTaxi. 

Imprensa: órgãos que publicam e comunicam sobre o FemiTaxi na mídia, tais 

como canais de TV Globo, Band e Record. Online como a revista Pequenas 

Empresas e Grandes Negócios, Veja, Exame, Metro Jornal, Tech Data, entre outros. 

Motoristas: profissionais que executam o serviço. 

Parceiros reais e potenciais: organizações que trabalham em parceria com o 

FemiTaxi, como Bem Querer Mulher; São Paulo Futebol Clube; Vizcaya Cosméticos 

e Pirelli Campneus. 

 
Quadro 1: Mapeamento dos públicos do FemiTaxi 

 
Pú

bl
ic

os
  

Dependência 
 

Objetivo do 
FemiTaxi 

 
Expectativa do 

FemiTaxi  

 
Expectativa dos 

públicos 

 
C

.E
.O

. 

 
 

Essencial; 
constitutivo 

 
Atingir objetivos 

traçados. 
Manter boa 

administração. 

 
Ética. 

Responsabilidade. 
Comprometimento. 

Dedicação. 
Lealdade. 

 
 
Reconhecimento. 

Lucro. 
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C

lie
nt

es
 

 
Essencial; 

não-
constitutivo; 

primário 

 
Aproximá-los 

com a empresa. 
Promover 

preferência. 

 
Satisfação. 

Credibilidade. 
Fidelidade. 

 
Serviço de 
qualidade. 

Segurança. Preço 
justo. Limpeza. 

 
C

om
un

id
ad

e 
 

 
Não-

essencial 

 
Aproximá-los e 
obter apoio e 

reconhecimento 
nas ações 

 
 

Reconhecimento. 
Parceria. 

 
 

 
Honestidade. 

Ética. 
Responsabilidade 

 
C

on
co

rre
nt

es
  

 
Rede de 

interferência 

 
 

Ter 
diferenciação. 

 
Honestidade e 

ética. Bom 
relacionamento. 

Respeito 
 
 

 
 
 

Respeito. 

Fu
nc

io
ná

rio
s 

ad
m

in
is

tra
tiv

os
  

 
Essencial; 

não-
constitutivo; 

primário 

 
 

Executar tarefas 
para obter 

lucratividade. 

 
Produtividade. 

Lealdade. 
Responsabilidade. 
Comprometimento. 

Trabalho em 
equipe. 

 

 
Reconhecimento. 

Salário justo e 
pontual. 

Aceitação. 
Benefícios. 

G
ov

er
no

/ó
rg

ão
s 

re
gu

la
m

en
ta

do
re

s  
 
 

Essencial; 
constitutivo 

 
 

Ter legalidade 
no serviço 
prestado. 

 
 
 

Parceria. Leis 
justas. 

 
 
 

 
 

Cumprimento das 
leis. 

Responsabilidade 

 
Im

pr
en

sa
  

Rede de 
interferência 

 
Ser fonte de 
informação. 

Divulgar ações. 
 

 
Honestidade. Ética. 

Transparência. 
 

 
Inovar. Ser 

atualizada. Ética. 

 
M

ot
or

is
ta

s 

 
Essencial; 

não-
constitutivo; 

primário 

 
 

Execução das 
tarefas. 

 
 

Comprometimento. 
Pontualidade. 

Responsabilidade. 
 
 

 
Pagamento justo 

e pontual. 
Benefícios. 

Reconhecimento. 
Confiança. 

Pa
rc

ei
ro

s 
re

ai
s 

e 
po

te
nc

ia
is

 
 

 
 

Não-
essencial 

 

 
Obter apoio. 

Firmar 
negócios. 

 
 

Visibilidade. 
Reconhecimento 

 

 
Relacionamento 

duradouro. 
Confiança. 

Reconhecimento. 

Fonte: TR3ND Comunicação (2018), baseada em Fábio França (2004). 
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5. INTERNET  

A Internet foi criada no período da Guerra Fria, em 1969 nos Estados Unidos, 

com objetivos militares, utilizada como uma forma estratégica de defesa norte-

americana caso a União Soviética destruísse os meios de telecomunicações 

convencionais. Era chamada de Arpanet (Advanced Research Projects Agency 

Network) e tinha como função interligar laboratórios de pesquisa, compartilhar 

informações e facilitar estratégias de guerra.  

O uso da Arpanet abrangeu o âmbito acadêmico a partir de 1982, com uso 

restrito aos Estados Unidos da América, mas logo se expandiu para países como 

Suécia, Dinamarca e Holanda. De acordo com Pinho (2003, p. 19) “desde então, o 

termo Internet começou a ser utilizado, ele advém da expressão inglesa INTER-

action ou INTERconnection between computer NETworks”. Sua expansão abarcou a 

chamada Geração do Milênio, Geração Internet ou Digital, a Geração Y, dando-lhe 

uma nova forma de se comunicar, buscar conteúdo e difundir informações de 

maneira rápida. Essa geração consiste nos nascidos entre 1980 e 1990, rodeados 

pelos grandes avanços referentes à tecnologia, cresceu em meio a estímulo de 

atividades variadas e tarefas múltiplas.   

Sandini, (2010, p. 79) afirma que “a internet se transformou em nosso quarto 

meio de comunicação, tão poderoso e abrangente quanto os meios tradicionais 

(imprensa, televisão e rádio)”. De acordo com último relatório Digital in 2018, 

divulgado pelos serviços online Hootsuite e We Are Social em 2018 há mais de 

quatro bilhões de pessoas conectadas à rede no mundo com um crescimento de 7% 

ao ano, e 116 milhões no Brasil pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE). O Brasil está em terceiro lugar no ranking de tempo de navegação na 

Internet com nove horas diárias, atrás apenas da Tailândia e Filipinas.  

 Segundo PINHO (2003, p. 7) “a abertura da Internet comercial no Brasil 

ocorreu em 1995, deixando de ser uma rede exclusiva do meio acadêmico 

estendendo-se para todos os setores da sociedade”. Na contemporaneidade, muitas 

atividades de marketing, comunicação e de informação são executadas com êxito na 

Internet, assim como publicidade, vendas, relações-públicas, comunicação interna e 

externa e demais serviços aos públicos-alvo.  

Posto que essa tecnologia é uma grande ferramenta de comunicação, faz-se 

necessário conhecer as suas características e principais aplicações, a fim de 



	

	

46	

oferecer um suporte adequado às estratégias de Relações Públicas. Das 

características principais apresentam-se: instantaneidade, interatividade, 

pessoalidade, mídia de massa, tem comunicação não-linear e alcance mundial o que 

quebra barreiras geográficas. Outro aspecto importante da Internet é a facilidade de 

localizar públicos-alvo, utilizar de comunicação dirigida, filtrar e segmentar os 

públicos de interesse a fim de informar e influenciar positivamente no 

relacionamento da organização com seus clientes com êxito na divulgação de ações 

como campanhas, programas, eventos, pesquisas, etc.  

 

5.1. Aplicativos 

 Em virtude do crescimento e da popularização da Internet juntamente com 

avanços da área de Tecnologia da Informação, foi possível a criação de softwares 

como os aplicativos, também conhecidos como apps3, para smartphones, o que 

trouxe a oportunidade para empresas oferecerem seus produtos e serviços com 

maior facilidade para seus clientes. Segundo Longo (2014, online) “a chegada da era 

pós-digital, por sua onipresença, obriga todos os segmentos produtivos a se 

ajustarem”, mas é a forma como eles se adéquam que mostra seu diferencial 

competitivo no mercado. Os apps proporcionam agilidade, segurança, facilidade de 

aquisição de serviços e compras. E tornaram-se fundamentais dispensando o uso de 

um computador físico ou deslocamento até lojas. 

 De acordo com o site da Exame, os aplicativos tornaram-se populares a partir 

de 2008, quando a Apple, empresa de tecnologia de informática norte-americana, 

lançou o iPhone 3G e essa versão trouxe mudanças que causaram choque na 

indústria. “A mais significativa foi a chegada da loja de aplicativos, App Store. Com 

ela, a Apple criou um ecossistema rico que seria capaz de gerar aplicativos de 

bilhões de dólares, como Uber, WhatsApp ou Snapchat.” (EXAME, online, 2017). 

Downloads de diversas finalidades ocorreram, entre eles englobam-se os aplicativos 

de serviços, informações, comunicação e entretenimento. Ao aprofundar o recorte é 

possível citar ainda: cuidados médicos, bancários, livros, música, vídeos, saúde e 

fitness, viagem, compras, utilidades, notícias, jogos e transporte, este último abrange 

o transporte de passageiros, como táxis e carros particulares, uma alternativa para a 

mobilidade urbana.   

																																																								
3	Abreviação	de	applications,	em	inglês.	Sua	tradução	para	o	português	é	“aplicativos”.	
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Essa nova modalidade de transporte por meio de aplicativos gerou uma nova 

regulamentação do serviço no país. A legislação 13.640/2018 reconhece o ofício de 

transporte remunerado privado individual de passageiros por aplicativos, por ser 

uma lei federal, engloba todos os estados do território nacional. Portanto, os 

municípios não podem proibir o serviço transporte de passageiros por taxi de 

aplicativo, o FemiTaxi está sujeito a autonomia de cada município em que ele atua. 

De acordo com o Senado  

  
os municípios têm competência exclusiva para regulamentar e 
fiscalizar os serviços de transporte. Eles serão responsáveis pela 
cobrança dos tributos municipais e também por exigir a contratação 
do seguro de Acidentes Pessoais a Passageiros (APP), do Seguro 
Obrigatório de Danos Pessoais causados por Veículos Automotores 
de Vias Terrestres (DPVAT), além da inscrição do motorista como 
contribuinte individual do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). 
(SENADO, online, 2018)  
 

Esse tipo de serviço está inserido no ambiente político-legal do Marketing e 

de acordo com Kotler (1998, p.153) “este ambiente é composto de leis, órgãos 

governamentais e grupos de pressão que influenciam e limitam várias organizações 

e indivíduos em sociedade”. Legalizados, os táxis de aplicativos estão ganhando 

mais adeptos nas grandes cidades como São Paulo e se expandindo para outras 

regiões do país. 

 A interatividade do app FemiTáxi, possibilita o usuário fazer agendamentos, 

viagens de momento e crianças desacompanhadas, contudo, acompanhar o carro e 

saber se está chegando além de permitir uma avaliação da motorista após o término 

da corrida. O app FemiTaxi dá espaço para uma interação mais direta com suas 

clientes, auxiliando no esclarecimento de possíveis dúvidas quanto ao serviço, 

tornando o relacionamento mais estreito otimizando a experiência das usuárias.    
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6. UNIVERSO FEMININO 

 Para contextualizar o embasamento teórico desse trabalho, decidiu-se 

desenvolver um capítulo sobre esse tema para demonstrar de forma sucinta a 

postura, posicionamento e as atitudes da sociedade em relação a mulher no 

decorrer dos séculos. A escolha desse tópico deu-se em virtude de o cliente ser um 

aplicativo de transporte com foco para esse segmento de público.  

Historicamente, o sexo masculino sempre usufruiu de vantagens e facilidades, 

a evolução dos tempos mostra a ausência de direitos da mulher na sociedade e no 

mercado de trabalho (TAVARES, 2012, p. 9). Isso é perceptível ao analisar a história 

do papel delas na sociedade. Era educada a ser subordinada ao homem e, até se 

casar, devia respeitar e obedecer seu pai ou irmãos. Após o matrimônio, passava 

acatar e depender do marido. Era tratada como um objeto pela sociedade patriarcal, 

pois, nos primórdios, a força física era que estabelecia o poder, intrinsecamente 

ficava determinada a função da mulher na sociedade que era a reprodução, a 

responsabilidade pelo lar e criação dos filhos. 

Para entender essa sociedade, é necessário analisar os tempos da Roma 

Antiga. Percebe-se os primeiros sinais de opressão dentro das antigas famílias, nas 

quais o marido tinha controle dos filhos e da mulher. O patriarcado sempre vai 

destacar a figura masculina, sendo mulheres e filhos subordinados a eles. 

De acordo com as autoras Narvaz e Koller, para entender a influência do 

patriarcado dentro das famílias, é preciso estudar a origem do termo “família”, que é 

“[...] oriundo do vocábulo latino famulus, que significa “escravo doméstico [...]”. 

(NARVAZ; KOLLER, 2001, p. 50).  

Nesse contexto, pode-se acreditar que as mulheres eram tratadas como 

escravas domésticas e serviam para procriar e cuidar da casa. Nesse cenário social 

é possível afirmar que as atividades masculinas possuíam uma visibilidade maior 

perante a sociedade e as realizadas pelas mulheres eram desvalorizadas em virtude 

de ficarem no lar como responsáveis pela procriação e cuidado dos filhos.  

Ao introduzir esse cenário histórico de influência do patriarcado é possível 

destacar o início do posicionamento feminino para a mudança de seu status quo na 

sociedade. Um dos fatos históricos que pode ser destacado e que marcou a 

trajetória e a vida feminina no ocidente foi a Revolução Francesa, período em que 

começaram a busca em sair da “[...] posição de esposa, mãe, de mulher submissa, 
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para almejar papel de cidadã, de trabalhadora, de indivíduo perante a sociedade” 

(MARTINS, 2001, p. 3).  

Nessa Revolução, que ocorreu entre 1789 e 1799, a monarquia absolutista foi 

vencida e diversos costumes retrógados foram mudados. As mulheres foram em 

busca de serem ouvidas, “fazem isso por meio de textos manuscritos ou impressos e 

discursos orais visando um público mais ou menos extenso” (MARTINS, 2001, p. 4). 

Já no Brasil, após uma revolução cultural no século XIX o trabalho artesanal, 

ocupado pelas mulheres, começou a desaparecer e elas tiveram que se adaptar aos 

cargos de operária, que antes eram masculinos (PRIORE; BASSANEZI, 1997 apud 

TAVARES, 2012, p. 11).  

Nesse contexto aceitavam salários inferiores aos masculinos para 

conseguirem emprego, “em função disso, começa a exploração da mulher nas 

fábricas, trazendo miséria e prostituição como também problemas quanto a sua 

inserção dentro da sociedade industrial” (TAVARES, 2012, p. 11). 

Com o passar dos anos as mulheres conquistam cada vez mais espaço e 

direitos na sociedade brasileira, apesar de insipiente passam a serem visualizadas 

pela sociedade e dessa forma iniciam um processo de deixar de aceitar a 

subordinação imposta e passam a atingir as vitórias atingidas, explicadas a seguir.  

Em 1827, foi instituída uma lei que dava às meninas acesso ao ensino 

fundamental, porém eram excluídas das práticas de cálculos e geometria, mas 

incluídas nas áreas de costura, cozinha, etc. (MARTINS, 2001). Já em 1879, o 

governo do Brasil as autoriza a ingressar no ensino superior, pelo Decreto nº 7.247. 

Outra conquista feminina no Brasil, aconteceu em 1907 no campo sucessório 

com Lei Feliciano Pena – Decreto n. 1.839, de 31 de dezembro do mesmo ano, que 

coloca  
A primeira foi a promoção do cônjuge sobrevivente na ordem de 
evocação hereditária, pois passou a herdar antes dos colaterais. 
Com efeito, no Direito das Ordenanças o cônjuge sobrevivente só 
era chamado a suceder se não houvesse descendentes, 
ascendentes e colaterais até décimo grau. [...] falecendo o homem 
casado abintestado, e não tendo parentes até o décimo grão contado 
segundo o Direito Civil, que seus bens devam herdar, e ficando sua 
mulher viva, a qual juntamente com ele estava e vivia em casa teúda 
e manteúda, como mulher com seu marido, ela será sua universal 
herdeira. E pela mesma maneira será o marido herdeiro da mulher, 
com que estava em casa manteúda, como marido com sua mulher e 
ela primeiro falecer sem herdeiro até o dito décimo grão. 
(RODRIGUES, 1993, p. 240). 
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Devido ao envio dos homens à Primeira Guerra, de 1914 a 1918, as mulheres 

passaram a trabalhar em lugares que antes era restrito ao sexo masculino, o que fez 

com que elas buscassem cada vez mais se qualificar para ocupar tais cargos. Como 

consequência dessa guerra, muitos homens perderam suas vidas e outros voltaram 

impossibilitados de retomar suas carreiras, o que fez surgir a oportunidade de as 

mulheres continuarem a se desenvolver profissionalmente. 

Porém a Lei nº 071, de 1 de janeiro de 1916, que estabelecia o Código Civil 

Brasileiro, cerceava vários direitos femininos. Em seu artigo 6º parágrafo II 

considerava as mulheres casadas como incapazes de certos atos. De acordo com o 

artigo 393 do mesmo código a mãe que contraísse novas núpcias perdia o direito 

sobre seus filhos e só poderia reavê-los após a viuvez entre outras secessões de 

direitos.  
A família de que cuida o legislador de 1916 é a tradicional, inspirada 
no privilégio da varonia, pois o art. 233 do C.C. declara que o homem 
é o chefe da sociedade conjugal, limita bastante os direitos da 
mulher casada, que inclusive é vista como relativamente incapaz 
quanto a certos atos e a maneira de os exercer (RODRIGUES, 1993, 
p. 241) 

 

Outra aquisição das mulheres foi o direito ao voto. O primeiro país a 

reconhecer o voto feminino foi a Nova Zelândia, em 1893 (Guia do Estudante, 2016). 

Só depois de mais de 40 anos, em 1932, as mulheres do Brasil conseguiram a 

mesma prerrogativa durante o governo Vargas, por meio do Decreto nº 21.076, 

instituído no Código Eleitoral Brasileiro e firmado na Constituição de 1934.  

No País desde a Constituição de 1891, o artigo 72 garante que todos são 

iguais perante a lei. Mas, apenas na Constituição de 1934 vai ser ressaltada a 

proibição da diferenciação dos sexos, 

Art. 113 - A Constituição assegura a brasileiros e a estrangeiros 
residentes no País a inviolabilidade dos direitos concernentes à 
liberdade, à subsistência, à segurança individual e à propriedade, 
nos termos seguintes: 1) Todos são iguais perante a lei. Não haverá 
privilégios, nem distinções, por motivo de nascimento, sexo [grifo 
nosso], raça, profissões próprias ou dos pais, classe social, riqueza, 
crenças religiosas ou idéias políticas. (BRASIL, 1934) 

Após a Segunda Guerra Mundial (1939-1945), em 1948, a Organização das 

Nações Unidas definiu os direitos básicos na Declaração Universal dos Direitos 

Humanos. Nessa Declaração, o artigo 1 estabelece que “todos os seres humanos 
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nascem livres e iguais em dignidade e direitos [...]”, ou seja, homens e mulheres 

possuem os mesmos direitos por lei. (UNICEF, 2018), 

Outro marco para a história da luta feminina, aconteceu em 18 de agosto de 

1960, quando o cientista Gregory Pincus, lançou a primeira pílula anticoncepcional, 

iniciativa de Margaret Sanger e Katherine McCormick, que se uniram para criar 

algum remédio que impedisse a gravidez. A partir disso, as mulheres puderam ter 

controle do próprio corpo e evitar a gravidez indesejada (OLIVEIRA, 2016). 

Outra lei brasileira que assegurou os direitos femininos foi Lei n. 4.121, de 17 

de agosto de 1962, ou Estatuto da Mulher Casada, que buscou equiparar a mulher 

ao homem na relação matrimonial. Assim, por exemplo, e entre outras vantagens, 

tirou-a do rol dos incapazes. Suprimiu várias limitações que eram impostas pelo art. 

242 do Código Civil de 1917, deu-lhe a titularidade em relação aos filhos, que até 

então, desfrutava supletivamente e a manteve nessa condição, quando, após a 

viuvez, se remaridava. 

Em 1977, as mulheres conquistam mais um direito no Brasil, o do divórcio. De 

autoria de Nelson Carneiro e regulamentada pela lei 6.515 (JUSBRASIL, 1977), o 

casal podia se desvincular completamente no civil e casar com outra pessoa, 

somente por uma vez. Desde então essa lei sofre atualizações, a Emenda 

Constitucional nº 66 de 2010 defendia que o único fator imprescindível é a vontade 

de pelo menos um dos cônjuges.  

 Ainda no cenário nacional o homem sentia-se no direito de humilhar e, muitas 

vezes, agredir sua companheira. “As diversas formas de discriminação e de 

violência contra as mulheres são manifestação de relações de poder historicamente 

desiguais” (NARVAZ; KOLLER, 2006, p. 51). Essa herança do patriarcado pode ser 

confirmada ainda na atualidade e, por esse motivo e como uma força de proteção 

para as mulheres, em 1985, o Brasil cria a primeira Delegacia da Defesa da Mulher 

(DDM), em São Paulo.  

 Já no ano de 2006, a Lei nº 11.340, conhecida por Lei Maria da Penha, entrou 

em vigor, para proteger as mulheres da violência doméstica e familiar. Graças a 

farmacêutica Maria da Penha que lutou por seus direitos depois de sofrer inúmeras 

agressões por parte do seu marido. Em 1983, levou um tiro que a deixou 

paraplégica e, ao denunciar, Maria da Penha vivenciou o descaso da Justiça 

brasileira e, apenas em 2002, que o processo começou a progredir (BEZERRA, 

2018).  
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A Corte Interamericana de Direitos Humanos condenou o Estado por omissão 

e negligência e o País teve que rever sua legislação. Mas, atualmente, essa lei ainda 

precisa ser melhor desenvolvida no Brasil. As autoras Isadora Medeiros e Aurélia 

Silva explicam que: 
A violência doméstica, sem dúvida, provém de uma cultura patriarcal 
que ainda está enraizada nas relações sociais. Pautando-se nela, a 
sociedade, inconscientemente, estabelece padrões sociais a ser 
alcançados pelas mulheres, devendo estas ter um bom desempenho 
nas atividades de dona de casa, trabalhadora, amante, companheira 
e mãe. Tais atividades estão intimamente relacionadas com a 
violência acometida às mulheres, tendo em vista que a desatenção 
com os filhos e marido se torna justificativa para as práticas violentas 
por parte do cônjuge (MEDEIROS; SILVA, 2012, P. 80). 

 

A Lei Maria da Penha possui características de repreensão e as mulheres em 

sua maioria preferem não denunciar seus agressores, pois a lei “[...] ainda possui 

características punitivas e de perspectiva de prisão – o que desanima muitas 

mulheres a denunciar os companheiros, uma vez que elas temem a aplicação de 

penas muito rígidas” (LEORATTI, 2018). 

 Uma vez explicadas de forma sucinta as conquistas das mulheres, precisa-se 

entender o porquê foram necessárias, ou seja, compreender essa sociedade 

patriarcal e a herança deixada por ela na atualidade. 

Narvaz e Koller destacam ainda que, segundo Pateman (1993), existe um 

patriarcado moderno, que vive nos dias atuais e estrutura o capitalismo 
 
O patriarcado moderno vigente alterou sua configuração, mas 
manteve as premissas do pensamento patriarcal tradicional. [...] O 
discurso ideológico e político que anuncia o declínio do patriarcado, 
ao final do século XVII, baseia-se na idéia de que não há mais os 
direitos de um pai sobre as mulheres na sociedade civil. No entanto, 
uma vez que mantido o direito natural conjugal dos homens sobre as 
mulheres, como se cada homem tivesse o direito natural de poder 
sobre a esposa, há um patriarcado moderno” (NARVAZ; KOLLER, 
2006, p. 50). 

 
 Embora tenha sofrido adaptações aos tempos atuais, essa herança patriarcal 

ainda marca as mulheres e está presente em seu cotidiano. O Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística, IBGE, fez uma pesquisa sobre as mulheres dentro do 

mercado de trabalho e concluiu que elas estudam mais e trabalham mais horas, mas 

ganham menos que os homens: 
as mulheres trabalham, em média, três horas por semana a mais do 
que os homens, combinando trabalhos remunerados, afazeres 
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domésticos e cuidados de pessoas. Mesmo assim, e ainda contando 
um nível educacional mais alto, elas ganham, em média 76,5% do 
rendimento dos homens. (IBGE, 2018).  

 
Nesse cenário de violência em que a mulher ainda não possui igualdade de 

direitos dentro da sociedade em relação aos homens, existe ainda um tema que 

assombra o sexo feminino, que é o assédio, ou seja, desrespeitos que elas sofrem.  

Uma forma é o assédio sexual, que é crime no Brasil, previsto no artigo 216 A 

do Código Penal, lei nº 2.848, e diz que é proibido constranger alguém com o intuito 

de obter vantagem sexual. 

Diversos estudos realizados mostram que tal violência se tornou um problema 

de saúde pública no Brasil por ser frequente e alarmante. Em 2017, uma pesquisa 

realizada pelo Datafolha e encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança 

mostrou que  
uma em cada três mulheres sofreram algum tipo de violência no 
último ano. Só de agressões físicas, o número é alarmante: 503 
mulheres brasileiras vítimas a cada hora. [...] os dados mostram que 
22% das brasileiras sofreram ofensa verbal no ano passado, um total 
de 12 milhões de mulheres. Além disso, 10% das mulheres sofreram 
ameaça de violência física, 8% sofreram ofensa sexual, 4% 
receberam ameaça com faca ou arma de fogo. E ainda: 3% ou 1,4 
milhões de mulheres sofreram espancamento ou tentativa de 
estrangulamento e 1% levou pelo menos um tiro”. (EXAME, 2017).  

 
 Essa pesquisa do Datafolha de 2017 destacou que as mulheres negras e 

adolescentes são os principais alvos desse tipo de ataque e  
[...] apontou que 40% das mulheres acima de 16 anos sofreram 
algum tipo de assédio, o que inclui receber comentários 
desrespeitosos nas ruas (20,4 milhões de vítimas), sofrer assédio 
físico em transporte público (5,2 milhões) e ou ser beijada ou 
agarrada sem consentimento (2,2 milhões de mulheres) (EXAME, 
2017).  

 
A autora Maria Freitas diz que como o assédio se dá e que está presente em 

tarefas do dia a dia das mulheres: 
geralmente, o assédio moral começa pelo abuso de um poder 
(qualquer que seja a sua base de sustentação), segue por um abuso 
narcísico no qual o outro perde a auto-estima e pode chegar, às 
vezes, ao abuso sexual. O que pode começar como uma leve 
mentira, uma flagrante falta de respeito, torna-se uma fria 
manipulação por parte do indivíduo perverso, que tende a reproduzir 
o seu comportamento destruidor em todas as circunstâncias de sua 
vida: local de trabalho, com o cônjuge, com os filhos, etc. (FREITAS, 
2001, p. 9). 
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Em nossa sociedade diversas denúncias não são realizadas e dessa forma 

não são criminalizadas, como mostra a mesma pesquisa do Datafolha (2017), “[...] 

entre as mulheres que sofreram violência, 52% se calaram. Apenas 11% procuraram 

uma delegacia da mulher e 13% preferiram o auxílio familiar” (EXAME, 2017).  

A advogada e co-fundadora da Rede Feminista de Juristas Maria Ganzarolli 

explica, em entrevista à jornalista Lívia Machado, o motivo das mulheres não 

denunciarem seus agressores: 
ignorar o impacto, o trauma e os danos da violência de gênero são 
reflexos de um comportamento machista e patriarcal que permeia 
não apenas a cabeça do agressor, mas a sociedade e o sistema 
judiciário (MACHADO, 2017). 

 
Mesmo com as ferramentas criadas para coibir o assédio, como grupos de 

autoajuda, mais denúncias, pessoas conversando mais sobre o tema, dentre outros 

fatores, precisa-se ainda de diversos avanços nessa área.  

 Nos metrôs, por exemplo, algumas cidades (Recife, Rio de Janeiro, Belo 

Horizonte, etc.) inauguraram os vagões só para mulheres, devido aos diversos 

casos de assédio nos transportes públicos, até os serviços de transporte particulares 

começaram a precisar de mudanças. 

 Com a tecnologia, foram desenvolvidos os táxis de aplicativo, ou seja, meio 

de transporte particular mais barato que os convencionais. Logo, começaram a 

surgir casos de assédio e até estupro dos motoristas do sexo masculino em relação 

as passageiras. Um jornal de Minas Gerais conta que “[...] quando a escritora Clara 

Averbuck foi para o Facebook relatar ter sido estuprada dentro de um carro a serviço 

da Uber, uma enxurrada de depoimentos tomou conta de redes sociais” (OLIVEIRA, 

2017). 

Embora tais táxis de aplicativos tenham um processo seletivo antes da 

contratação do motorista, ainda estão inseridos em uma cultura machista. Devido à 

essa demanda por segurança feminina, o FemiTaxi foi criado com o propósito de ser 

um serviço de mulheres para mulheres, ou seja, só pode ser motorista e passageira 

mulher. Então, ele surge no mercado para auxiliar na demanda de falta de 

segurança para as mulheres. 

 

 

 

 



	

	

55	

7. MARKETING 

Marketing é definido como “a atividade, conjunto de conhecimentos e o 

processo de criar, comunicar, entregar e trocar ofertas que tenham valor para 

consumidores, clientes, parceiros e sociedade como um todo”. (American Marketing 

Association Online, 2003) 

Na presença de um mercado cada vez mais competitivo, as organizações 

buscam novas estratégias e ferramentas para desenvolverem um relacionamento 

recíproco e rentável com seus clientes e consumidores. Nesse contexto, o marketing 

apareceu para suprir essa necessidade e as empresas passaram a recorrer a este 

campo para atingir suas metas e objetivos relacionados a sua marca e aos seus 

públicos de interesse. 

Ao pensar em marketing muitas pessoas associam unicamente em vender 

produtos e/ou serviços, porém, o processo é mais complexo. Nele está o estudo dos 

públicos-alvo para descobrir o que desejam, análise de mercado para conhecer o 

ambiente propício ao produto, estudo dos concorrentes para identificar o que 

oferecem e, assim, a organização colocar em pauta a melhor estratégia de 

comunicação para conquistar e atingir novos públicos, além de posicionar o serviço 

de forma planificada no mercado, planejamento de ações para gerar visibilidade e 

relacionamentos com clientes, engajamento e fidelização dos públicos de interesse.  

Na visão de Kotler e Armstrong marketing não significa apenas vender 

produtos e fazer propagandas para TV, revistas e jornais, o propósito da área é mais 

profundo e vai além:  
Vendas e propaganda constituem apenas a ponta do iceberg do 
marketing. Embora sejam importantes, são apenas duas das muitas 
funções do marketing, e não necessariamente as mais importantes. 
[...] Hoje, o marketing não deve ser entendido no velho sentido de 
efetuar uma venda, mas no de satisfazer as necessidades dos 
clientes (KOTLER E ARMSTRONG, 2003, p. 3). 
 

A área é abrangente e sua aplicação está relacionada à satisfação dos 

públicos. Nesse contexto, é possível perceber que o marketing tem seu início antes 

mesmo do momento da prática da estratégia elaborada e sucede o processo de 

venda. Kotler apresenta definições de marketing sob duas perspectivas, a social e a 

gerencial. A social é definida por “processo pelo qual indivíduos e grupos obtêm o 

que necessitam e desejam por meio da criação, da oferta e da livre troca de 
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produtos de valor entre si”. Já do ponto de vista gerencial é descrito como “a arte de 

vender produtos”. (KOTLER, 2012 p. 3-4) 

Além das duas perspectivas definidas acima, o autor ainda apresenta 

algumas finalidades para a área. De maneira sucinta, Kotler e Armstrong (2003) 

definem dois objetivos para o marketing, o primeiro é atrair novos clientes com a 

ideia do produto ou serviço ter um valor agregado superior ao do concorrente, e o 

segundo é fidelizar o público-alvo atual, isto é, mantê-los interessados no que a 

organização oferece e deixá-los satisfeitos.  

 Neste segmento de atuação, existem ferramentas disponíveis para auxiliar os 

profissionais nos principais pontos que envolvem o marketing. É o chamado Mix de 

Marketing, a visão consiste nos 4 Ps (produto, preço, ponto e promoção). O estudo é 

baseado na necessidade do cliente ou futuro cliente, isto é, para satisfazer o seu 

desejo é preciso que além da qualidade, os produtos ou serviços funcionem como 

uma forma de solução para o que o consumidor procura.   

Os conceitos dos quatro pilares do Mix de Marketing, definidos por Las Casas 

(2008) são os produtos, preço, ponto e promoção. Entende-se que produto é o 

"objeto principal de comercialização. Ele é desenvolvido para satisfazer ao desejo ou 

à necessidade de determinado grupo de consumidores. Para isso, a sua função 

principal é a de proporcionar benefícios” (LAS CASAS, 2008, p. 255). Portanto, essa 

categoria envolve o que a organização tem para oferecer aos seus públicos. É 

necessário que a empresa saiba exatamente o que é para quem quer realizar as 

vendas.  

Preço incorpora a lucratividade da empresa, “é através dos preços que as 

empresas recebem retorno em seus investimentos, fluxo de caixa, lucros, além de 

uma série de outros benefícios financeiros” (LAS CASAS, 2008, p. 355). O preço do 

produto ou serviço é o que determina a escolha do público. Aqui devem ser 

analisados os valores de concorrentes, de fabricação e, ao final, deve gerar lucro.  

O ponto também conhecido como praça ou canal de distribuição, refere-se ao 

local que o produto estará à venda ou onde o serviço estará disponível. O autor 

defende que existem para “facilitar o processo de transferência de produtos e 

serviços, desde o produtor até o consumidor” (LAS CASAS, 2008, p.307).  

Promoção conceitua “promover se relaciona com a função de informar, 

persuadir e influenciar a decisão de compra do consumidor” (LAS CASAS, 2008, p. 

377). É definida pela estratégia de comunicação que será utilizada para promover o 
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produto e/ou serviço, isto significa os planos de divulgação, comunicação direta com 

o consumidor, ações de vendas como descontos, publicidade, fã pages no caso de 

marketing digital e relações públicas para controlar a imagem da empresa e deixa-la 

favorável e valorizada. 

Seguir todas as etapas do Mix de Marketing é essencial para o sucesso do 

plano de venda de uma organização, pois irá auxiliar no planejamento estratégico 

das ações bem como reconhecer o que os públicos realmente precisam no ato da 

venda. 

Sem boas estratégias de marketing a empresa fica passível de fracasso. Para 

isso, há diversas vertentes que envolvem o trabalho de marketing e servem para 

aprimorar e auxiliar o profissional a realizar seu estudo de forma mais coesa e 

profunda. 

 

7.1. Branding sensorial 

Para compreender branding sensorial é necessário entender o contexto inicial 

do branding. A área consiste em captar as questões que ligam o consumidor à 

marca.  

Ao partir do pressuposto que é por meio da visão que tem da empresa que o 

público faz suas decisões de compras e que leva ao indivíduo uma mistura de 

sentimentos e sensações, tanto emocionais como racionais, a organização deve 

estabelecer uma maneira de se fortalecer, além de se distinguir de seus 

concorrentes. É nesse contexto que o branding se faz presente. 

Pavitt (2003, p. 21 apud SILVA) explica branding de uma forma simples, para 

ele é “o processo de afixar um nome e uma reputação para algo ou alguém”. Isto 

significa, há uma necessidade de destacar a marca na visão dos públicos de 

interesse, para que possa se tornar reconhecida e conseguir fidelizá-los. 

A ligação entre a área e o marketing é vista por meio de ações para o 

gerenciamento das marcas, como o design e identidade visual, além de seus 

discursos para criar os valores da organização. De acordo com Kotler, significa 
[...] dotar produtos e serviços com o poder de uma marca. Está 
totalmente relacionado a criar diferenças. Para colocar uma marca 
em um produto é necessário ensinar aos consumidores quem é o 
produto, batizando-o, utilizando outros elementos de marca que 
ajudem a identificá-lo bem como a que ele se presta e porque o 
consumidor deve se interessar por ele (KOTLER, 2005, p. 269 - 270).  
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O branding sensorial irá mostrar-se nesse contexto como a ferramenta 

necessária para conectar os indivíduos às marcas por meio dos pontos de contato 

que serão explicados abaixo. 

 Para Reade, Mola, Rocha e Ignácio, branding sensorial é a maneira de 

gerenciar diversos pontos de contato e percepções sensoriais do consumidor com a 

marca. 
Administração da marca da empresa envolvendo os vários pontos e 
contato que possam existir no momento da compra, a fim de criar 
uma experiência superior de oferta da marca, quando o consumidor 
se relaciona com ela de modo direto ou indireto (READE, MOLA, 
ROCHA E IGNÁCIO 2015, p. 49-50). 
 

 Há diversos pontos que podem ser explorados pelos profissionais que 

utilizam o branding sensorial. São eles os cinco sentidos: pontos táteis, visuais, 

olfativos, gustativos e sonoros, que irão promover sensações únicas e memoráveis. 

 A experiência imersiva que o branding oferece é capaz de fazer com que os 

indivíduos passem a comprar determinado produto ou aceitar de modo mais 

cativante o negócio, além de permitir uma comunicação e relacionamento mais 

próximo. 

 Como citado no início do tópico, o branding faz com que a organização esteja 

ligada ao público. O FemiTaxi oferece às suas clientes a sensação de solução 

momentânea e de segurança, que é a necessidade principal de seu público-alvo. Os 

pontos que ligam o público ao FemiTaxi são tanto emocionais, como racionais. A 

organização surgiu para se aliar à mulher e juntos lutarem pela mesma causa e 

manterem uma relação de proximidade. 

 

7.2. Marketing Digital 

 Com a evolução da tecnologia e do modo de viver e consumir dos indivíduos, 

a ferramenta internet se tornou necessária e passou a ser vista como prioridade para 

as pessoas e, como consequência, para as organizações que pretendem conquistar 

tais indivíduos. Com as mudanças de hábitos, decorrente da tecnologia, na vida das 

pessoas, hoje é quase impossível fazer marketing sem envolver a internet. Cobra 

(2015) reforça essa ideia ao citar que vivemos na era chamada Revolução da 

Informação ou Revolução Tecnológica.  
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Basta olhar ao nosso redor para constatarmos que a tecnologia está 
cada vez mais presente em nossas vidas e a internet está mais 
presente em nosso cotidiano. Essa revolução tem acarretado 
inúmeras mudanças não apenas ao nosso cotidiano, mas na maneira 
de fazer negócios como um todo (COBRA, 2015, p. 434). 
 

 Não é tão simples criar o marketing da internet, para Torres, quando falamos 

em marketing digital significa “utilizar efetivamente a Internet como uma ferramenta 

de marketing, envolvendo comunicação, publicidade, propaganda e todo o arsenal 

de estratégias e conceitos já conhecidos da teoria do marketing”. (TORRES, 2009, p. 

45) 

 Assim como o marketing tradicional, o marketing digital apresenta a mesma 

intenção, a diferença está nas ferramentas usadas para realizar o plano. Desde a 

ascensão da internet, que fez ela se tornar comum entre os indivíduos, muitas áreas 

passaram a sofrer grandes mudanças e adaptações. De acordo com o site Internet 

Worlds Stats (2017), 70% da população mundial, que representa mais de 4 bilhões 

de pessoas, estão conectadas à internet. 

Logo, o marketing digital se tornou uma forma eficaz de realizar estratégias de 

venda e visibilidade para as organizações nos dias atuais. Além da rápida 

repercussão mediante aos compartilhamentos e o quão longe a ação pode chegar.  

Torres (2009) fala da importância de se usar o marketing digital nos dias 

atuais e da interferência que pode resultar na organização. Quando se está inserido 

na Internet, qualquer comentário feito por algum indivíduo pode afetar a organização 

em grande ou pequena proporção. 
Se você não investir em marketing digital, você não só estará abrindo 
mão de falar sobre a sua empresa para seus consumidores como 
estará deixando abertas as portas para que todos falem sobre sua 
empresa sem que você tome conhecimento ou possa participar do 
processo (TORRES, p. 61). 
 

Por meio do marketing digital, as organizações têm a oportunidade de 

expandir e ampliar seus negócios, além de fortalecer seu produto ou serviço no 

mercado. Este ambiente online é concorrido e por esse motivo deve ser bem 

analisado, planejado, para que de forma eficiente supra o objetivo da organização 

em atingir seus públicos de interesse. 

O meio digital é competitivo e, assim como no mercado fora dessa área, há 

diversos concorrentes. Dessa forma, a organização deve manter sua transparência e 

comunicação alinhada com o tipo de público que faz o uso da técnica escolhida.  
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As opções de meios de comunicação digital disponíveis nesse ambiente para 

o alcance dos profissionais são vastas. Entre as técnicas existentes e as 

apresentadas no blog Resultados Digitais, as principais são: 

• Mídias Sociais 

• Parcerias com outras organizações 

• Google Adwords4 

• Marketing de conteúdo 

• Influenciadores digitais 

• Vídeos Online 

• E-mail marketing 

Vassos apud Cobra (1998) defende a ideia de que a internet pode alcançar 

grandes objetivos do marketing, como potencializar um público, aumentar o 

conhecimento da empresa, do produto ou do serviço que irá vender. 

O marketing digital está diretamente ligado ao serviço desenvolvido pelo 

FemiTaxi. O aplicativo está inserido no conceito de novidade e inovação devido ao 

composto de prestação de serviço de transporte particular com a tecnologia da 

informação (TI), área oriunda do ambiente digital. Pelo fato do serviço prestado pelo 

FemiTaxi ser original e novo, é importante ressaltar que a utilização de tecnologia 

digital é fundamental para o desenvolvimento e crescimento da organização no 

mercado de trabalho. 

A popularização da internet reflete nos investimentos de empreendedores em 

empresas cada vez mais tecnológicas, as chamadas e-business, e nas formas de 

comunicação online. As estratégias digitais permitem uma rápida interação e 

visibilidade, ideias mais amplas para a conquista e fidelização, o investimento pode 

ser mais barato e a compreensão dos desejos dos públicos se torna mais fácil. 

 

 

 

 

 

 

																																																								
4	Google	Adwords:	ferramenta	de	publicidade	do	Google.	Anúncios	são	exibidos	por	meio	de	palavras-
chave.	
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8. HISTÓRICO DA STARTUP5 

O FemiTaxi foi fundado em dezembro de 2016 pelo francês Charles-Henry 

Calfat Salem, no mesmo ano em que se formou em Administração pela Fundação 

Armando Alvares Penteado – FAAP. Charles veio para o Brasil por decorrência da 

crise na Europa em 2011 e logo investiu no mercado imobiliário em São Paulo, 

criando a CS Negócios. Ele inovou no ramo com a tecnologia de visualização de 

imóveis por meio de um sistema de realidade virtual, o qual possibilitou ver os 

imóveis sem a necessidade de fazer uma visita e dessa forma otimizou o tempo de 

seus clientes.  

Logo após ele criou uma plataforma de crowdfunding 6 a iFunding e, como 

sempre se interessou pela área de tecnologia, o que contribuiu para a criação do 

aplicativo. A ideia surgiu a partir de conversas com amigas, que relatavam a 

dificuldade em se locomover de táxi tranquilamente por São Paulo sem receio de 

sofrerem assédio. De acordo com Charles, elas se queixavam de situações 

constrangedoras e indelicadas que passavam.   

Com o intuito de familiarizar-se com o segmento de transporte, Charles 

conheceu Helena, hoje Diretora de Relacionamento do FemiTaxi. Ela era líder das 

taxistas no sindicato e o ajudou a apresentar sua ideia as participantes do sindicato, 

embora no início não obteve total aceitação, as taxistas foram esclarecidas mediante 

palestras e reuniões sobre as intenções da empresa e acabaram por apoiar a causa.   

No final de 2016, o aplicativo conseguiu parceria com 80 taxistas na Grande 

São Paulo e 40 em Belo Horizonte para se cadastrarem no aplicativo. E, assim, o 

FemiTaxi nasce em dezembro de 2016. O aplicativo veio para o mercado para 

apresentar os seus diferenciais e ser um diferencial que prioriza a mulher acima de 

tudo. Segundo a pesquisa7, disponibilizada no próprio site da empresa, em 2016, 

mais da metade das mulheres (56%) preferem taxistas mulheres, pois se sentem 

mais seguras e confortáveis. Porém, de acordo com o site, motoristas do sexo 

																																																								
5 Startup: modelo de negócio, normalmente inovador, com presença mais frequente na internet – 
Disponível em: https://conteudo.startse.com.br/startups/lucas-bicudo/afinal-o-que-e-uma-startup/, 
acesso em 30 de maio de 2018 
6 Crowdfunding: financiamento colaborativo; modalidade em que várias pessoas podem investir no 
negócio – Disponível em: http://www.sebrae.com.br/sites/PortalSebrae/artigos/entenda-o-que-e-
crowdfunding,8a733374edc2f410VgnVCM1000004c00210aRCRD, acesso em 30 de maio de 2018 
7  Pesquisa sobre passageiras preferirem taxistas mulheres - Disponível em: https://goo.gl/8hWcWH, 
acesso em 30 de maio de 2018	



	

	

62	

feminino representam menos de 10% da frota. O FemiTaxi veio para tentar mudar 

esse cenário. 
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9. BRIEFING 

Idealizado em novembro de 2016, o FemiTaxi, de razão social FemiTaxi 

Serviços de Informática Ltda. e CNPJ 26.688.877/0001-00, é um startup nacional de 

tecnologia que funciona por meio de um aplicativo de táxi, composto somente por 

motoristas mulheres e é destinado ao público feminino e crianças. O objetivo do 

aplicativo é inibir o assédio as mulheres que atualmente é um problema recorrente, 

oferecer conforto e corridas por preços competitivos e aumentar significantemente a 

renda das taxistas por oferecer um serviço que tem uma oferta baixa e demanda alta, 
além de prestar um serviço diferenciado de transporte para crianças. Homens são 

permitidos apenas se estiverem acompanhando a mulher solicitante. 

A organização tem a proposta de oferecer uma experiência mais confortável e 

segura para as mulheres. De acordo com o site institucional da empresa: 
O FemiTaxi é um aplicativo exclusivo para mulheres, onde motoristas 
e passageiras buscam conforto, segurança e serviços de qualidade. 
Mulheres preferem ser guiadas por mulheres, isso torna a viagem 
prazerosa, divertida e repleta de novidades. (FemiTaxi Online, 2018). 
 

O aplicativo está disponível para as plataformas iOS e Android. De acordo 

com o dado mais atualizado, de agosto de 2018, o número de downloads era de 

cerca de 60 mil e 50 mil usuárias. As formas de pagamento são: cartão de crédito e 

dinheiro. 

 Localizada na Rua Alameda Santos, 1893 – Sobreloja 2 – Cerqueira Cesar – 

São Paulo/ SP, a sede é construída em uma área de 150m² do edifício comercial 

Eduardo Salem. O horário de funcionamento é de 9 às 18 horas para questões 

administrativas e atendimento à necessidade do seu público, já o aplicativo funciona 

24 horas. 

Atualmente o serviço do FemiTaxi está disponível em seis cidades do país e 

conta com 2.000 motoristas divididas nas seguintes cidades: Goiânia, com 500 

motoristas, São Paulo com 800 motoristas, Campinas com 200 motoristas, Belo 

Horizonte com 100 motoristas, Rio de Janeiro com 150 motoristas e, por fim, Brasília, 

com 250 motoristas. 

A estrutura organizacional é composta por três pessoas. Tatiane Sobral, 

responsável pela demanda financeira da empresa, Helena Rodrigues, diretora de 

relacionamento e o CEO, Charles-Henry Calfat Salem. Sem rotatividade de mão de 

obra até o momento. Além disso, a organização trabalha com três empresas 
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prestadoras de serviços para as áreas de comunicação corporativa, assessoria de 

imprensa e jurídica. SevenPR, Plano B e Ibañez de Mendonça Neto Advogados, 

respectivamente. 

Por ser uma organização de pequeno porte, as funcionárias se mantêm 

informadas sobre todas as esferas que envolvem a empresa, bem como suas 

políticas e intenções. O FemiTaxi não possui missão, visão e valores, mas define 

sua principal finalidade como manter as mulheres em segurança, seja motorista ou 

passageira. 

A comunicação é desenvolvida por meio de reuniões que são realizadas para 

discutir as necessidades do momento, além do planejamento administrativo e de 

ações voltadas para seu público de interesse. O planejamento das estratégias 

usadas pelo FemiTaxi é visto de forma essencial.  

Todas as decisões são comunicadas e discutidas de maneira séria, com a 

preocupação de manter o que foi planejado e em período mensal. É realizado para 

todas as áreas da organização, inclusive com os funcionários terceirizados de 

marketing e assessoria de imprensa. Caso haja obstáculos urgentes como a 

desativação de uma motorista, que pode ocorrer se as regras e orientações não 

forem seguidas, por exemplo, a questão é discutida e resolvida em, no máximo, 72 

horas. As medidas são baseadas de acordo com tais empecilhos enfrentados pela 

organização. 

Em relação ao contexto ambiental de macroambiente, a organização se 

adapta e inova para se destacar de seus concorrentes, além de buscar sempre se 

especializar na área tecnológica como é o caso do serviço denominado Crianças 

Desacompanhadas, em que por meio de um live streaming8, mães podem observar 

seus filhos nas corridas do FemiTaxi. 

Em relação ao ambiente interno, o relacionamento entre as funcionárias e o 

CEO é calmo e equilibrado. O fluxo de informação existente na empresa é diário e, 

por ser uma estrutura pequena e poucas funcionárias, é realizado de forma oral e 

por e-mail. 

Para trabalhar no FemiTaxi é necessário que o carro e a motorista estejam 

dentro de certas regras impostas pela organização, tais estar com a habilitação em 

dia e os carros devem se enquadrar às determinações impostas pela empresa. Os 

																																																								
8	Live	streaming:	transmissão	ao	vivo	de	vídeo	e	som	por	meio	de	computadores	ou	dispositivos	
tecnológicos	
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automóveis aceitos podem ser de qualquer cor, porém com fabricação a partir de 

2010 e ar condicionado obrigatório. 

Para as motoristas, não é realizado algum tipo de exame psicotécnico ou 

toxicológico, somente os exames comuns realizados para renovar habilitação. Além 

disso, não podem haver antecedentes criminais, que são verificados pela empresa. 

O serviço prestado pelo aplicativo em relação aos concorrentes é mais caro 

por trabalhar com táxis e não somente carros particulares. Em contrapartida, a 

organização paga um valor superior que seus concorrentes às motoristas para 

incentivar elas a aceitarem mais corridas pelo FemiTaxi, pois existem algumas que 

trabalham também com outros aplicativos concorrentes. Além disso, todas as 

motoristas são credenciadas, mas não possuem vínculo empregatício com o 

FemiTaxi, isto significa que não recebem benefícios. 

Foi detectado pela TR3ND Comunicação seis concorrentes do FemiTaxi, três 

diretos baseados na disponibilidade de serviço destinado à mulher e quatro indiretos 

com um serviço similar:  

 

• Lady Driver 

Fundada em 2016 por três mulheres, Bianca Saab, Gabriela Correa e Raquel 

Lopes, o Lady Driver é o principal concorrente do FemiTaxi e apresentam a mesma 

finalidade em relação a solução propostas às mulheres. Para homens é possível 

realizar viagem se estiver acompanhando uma solicitante. Além disso, é necessário 

que a solicitante avise a motorista para que ela possa decidir se aceita ou não a 

corrida. 

A organização, que é conhecida como “Über para mulheres”, trabalha apenas 

com carros particulares, e, assim como o FemiTaxi, possui um blog destinado ao 

público feminino.  

O aplicativo está disponível para IOS e Android e como forma de pagamento 

aceita cartão de crédito. 

 

• Venuxx 

Fundada em 2016 pelo empresário Diogo Della Gomes, o aplicativo Venuxx 

também é destinado ao público feminino e, para mães que desejam realizar uma 
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viagem, aceitam meninos de até 12 anos. Na primeira corrida, oferecem o starter kit9 

que contém produtos para as mulheres como lixa de unha, creme para as mãos, 

maquiagem, esmaltes e espelho. 

O aplicativo está disponível para iOS e Android e como forma de pagamento 

aceita cartão de crédito. 

 

• Nüshu 

Fundado em 2017 e com funcionamento em 2018, o aplicativo de Iara Pedro 

é também destinado somente às mulheres. Assim como o Venuxx, aceita meninos 

de até 12 anos em viagens acompanhadas de suas responsáveis. 

O aplicativo está disponível para IOS e Android e como forma de pagamento 

aceita cartão de crédito. 

 

• 99 (99Táxi e 99Pop) 

Fundada em 2012 por Ariel Lambrecht, Renato Freitas e Paulo Veras, a 

empresa oferece atualmente serviços de táxi (99Táxi), carros particulares (99Pop) e 

a versão táxi premium (99Top), que oferece carro preto de alto padrão para o melhor 

conforto dos passageiros. 

Não é um aplicativo exclusivo para mulheres, porém até janeiro de 2018 tinha 

a opção de escolher motoristas mulheres, mas, após nova atualização no final do 

mesmo mês, a função foi removida. De acordo com a 99 (2018), a função deve 

retornar ao aplicativo em breve.  

O aplicativo está disponível para iOS e Android e como forma de pagamento 

aceita cartão de crédito e débito, conta PayPal10 e dinheiro em espécie. 

 

• Über 

O Uber é uma organização americana fundada em 2009. Chegou ao Brasil 

em 2014, o aplicativo revolucionou a área de mobilidade urbana devido à forte 

concorrência com as empresas de táxis, que tinham um mercado monopolizado, 

sem concorrentes. 

																																																								
9	Starter kit: termo em inglês para kit inicial. Geralmente contém um conjunto de utilidades para 
determinada situação. 
10	PayPal:	plataforma	para	pagamentos	online	via	dados	do	cartão	de	crédito.	
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Não é exclusivo para mulheres, mas a companhia estuda implementar a 

função para solicitantes do sexo feminino escolherem motoristas mulheres, assim 

como a 99. 

Os serviços disponibilizados são: UberPool, modalidade mais barata do 

aplicativo. O usuário tem a função de compartilhar a viagem com outro solicitante 

que esteja indo no mesmo trajeto; UberX, é o serviço mais popular, carros 

particulares para até quatro pessoas; UberSelect, disponível em apenas algumas 

cidades, são carros particulares mais novos que o tradicional UberX. A opção pode 

ser de até 20% mais cara; UberBLACK são carros de luxo da cor preta, com 

requisitos mínimos de ar condicionado, bancos de couro, veículos com quatro portas 

e cinco lugares. 

Já o UberXBAG se diferencia pelo porta malas maior; UberBAG é do nível 

UberBlack, mas com porta malas maior; UberBIKE apresenta suporte para bicicletas 

e, por fim, o UberEATS disponibiliza a opção de o solicitante pedir para o Uber 

realizar entregas. 

O aplicativo está disponível para IOS e Android e como forma de pagamento 

aceita cartão de crédito ou débito, conta PayPal11 e dinheiro em espécie. 

 

• Cabify 

Fundada em 2011 na Espanha, o Cabify chegou ao Brasil para concorrer com 

o Uber no serviço de transporte particular em 2016. 

A companhia oferece dois serviços, o CabifyLITE que é a opção de transporte 

particular de passageiros com o preço mais acessível e o CabifyCAB que representa 

a modalidade para táxis, que são regularizados. 

O aplicativo está disponível para IOS e Android e como forma de pagamento 

aceita cartão de crédito e conta via PayPal. 

 

• VálegalTáxi 

Aplicativo de táxi fundado em 2018 para atender Santos e região. Tem por 

objetivo unir as classes taxistas Amaap Táxi, Sindtaxi Santos, cooperativas e 

associações.  

																																																								
11	PayPal:	plataforma	para	pagamentos	online	via	dados	do	cartão	de	crédito.	
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Em apenas um dia de funcionamento, o aplicativo já apresentou 350 

motoristas cadastrados. Não oferece serviço exclusivo para mulheres e custa cerca 

de 30% mais barato que o taxímetro. 

O aplicativo está disponível para iOS e Android e como forma de pagamento 

aceita dinheiro, cartão de débito e crédito. 

A concorrência é formada por organizações que oferecem o mesmo ou similar 

produto e/ou serviço. Assim como outros públicos, é essencial para o funcionamento 

e relacionamento da empresa.  

De acordo com o CEO, o grau de importância dada aos públicos com as quais 

o FemiTaxi se relaciona é priorizar os clientes, seguido de imprensa, que possui um 

relacionamento ativo com a assessoria de imprensa para entrevistas e 

posicionamentos, concorrentes, instituições financeiras, poderes públicos, sindicatos, 

comunidade e escolas. 

Ao analisar a startup é possível verificar que o atendimento ao público, 

aceitação do serviço na sociedade, carros com a manutenção adequada, e o uso de 

tecnologia são vistos como pontos fortes da organização, o que resulta em 

vantagem competitiva. Já como pontos fracos, Charles destaca que o número atual 

de motoristas, 2.050 (março, 2018), não é suficiente para atender a demanda de 

passageiras que o FemiTaxi tem e, há motoristas que não se dedicam fielmente ao 

treinamento online. Além disso, as motoristas não trabalham uniformizadas. E, em 

razão do baixo número de motoristas, pode haver uma demora para a taxista chegar 

ao local de partida solicitado pela passageira. 

Como oportunidades, há tendência no crescimento do cenário de 

empoderamento e empatia feminina; o acesso à internet e a tecnologia em 

dispositivos móveis está cada vez maior. De acordo com pesquisa realizada pelo 

IBGE (2018), entre a população de 211.344 domicílios, 94,6% está conectada à 

internet pelo celular; corredor exclusivo para taxistas; e, segunda pesquisa divulgada 

pelo Datafolha em 2017, 42% das mulheres acima de 16 anos já sofreram assédio 

sexual. Dessa forma, as mulheres tendem a procurar soluções em que se sintam 

mais seguras.  

A responsabilidade social está presente na organização, o FemiTaxi é 

parceiro e promove a instituição Bem Querer Mulher, ONG criada com o intuito de 

proteger as mulheres contra a violência doméstica. Para ajudar, costumam realizam 
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campanhas em prol da instituição e revertem uma parte do capital recebido em 

corridas para a causa. 

Em ameaças, a popularização e aumento de aplicativos de carros 

particulares; aplicativos mais populares com o mesmo serviço ou opção para 

motorista mulher; crise econômica faz a população optar por serviços mais baratos, 

isto é, migrar do táxi para carros particulares por ser uma opção mais barata. Em 

relação à sindicato profissional do trabalhador, as funcionárias do FemiTaxi não 

participam, apenas as motoristas.  
 

Quadro 2: Análise S.W.O.T. do FemiTaxi 

 Fatores positivos Fatores negativos 

Fa
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s 
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Forças: 

- Exclusivo para as mulheres; 

- serviço “crianças desacompanhadas”; 

- inovação tecnológica; 

- planejamento interno ativo. 

Fraquezas: 

- não possui missão, visão e valores; 

- mais caro que serviços dos 

concorrentes; 

- 80% do público feminino santista 

desconhece o aplicativo, de acordo com 

pesquisa realizada pela agência TR3ND 

Comunicação (ver tópico 10.6., gráfico 8) 
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Oportunidades: 

- Crescimento no cenário de 

empoderamento feminino; 

- Acesso à internet em dispositivos 

móveis; 

- 40% das mulheres santistas já 

sofreram assédio em serviços similares, 

de acordo com pesquisa realizada pela 

agência TR3ND Comunicação (ver 

tópico 10.6., gráfico 5) 

Ameaças: 

- popularização e aumento de aplicativos 

de carros particulares; 

- aplicativos com o mesmo serviço ou 

com opção de motorista mulher; 

- crise econômica. 

Fonte: TR3ND Comunicação, 2018. 

 

O orçamento do FemiTaxi não foi divulgado pelo CEO Charles-Henry Calfat 

Salem. Logo, a TR3ND Comunicação optou por realizar o plano de comunicação 
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baseado em entrevista dada por Salem ao site Projeto Draft12, em que indica o 

investimento de R$400.000,00 e faturamento de R$500.000,00 somente em 2017. 

 

9.1. Organograma do FemiTaxi 

	
Figura 7: Organograma do FemiTaxi 

      
Fonte: TR3ND Comunicação, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
12	https://projetodraft.com/a-concepcao-o-crescimento-e-os-planos-do-femitaxi/,	acesso	em	20	de	agosto	
de	2018	
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10. RELATÓRIO DE PESQUISA 

 Para entender e analisar o conhecimento das mulheres santistas em relação 

ao FemiTaxi, a agência Tr3nd Comunicação elaborou e aplicou um questionário 

quantitativo com amostragem não probabilística por conveniência. Os resultados de 

tal pesquisa serão utilizados para a criação das ações para melhora da visibilidade 

do aplicativo na cidade de Santos. 

 

10.1. Problema de Pesquisa 

 Qual o nível de conhecimento das mulheres de Santos em relação ao táxi de 

aplicativo FemiTaxi? 

 

10.2. Justificativa 

 Estudar o nível de conhecimento da população feminina em relação a esse 

app, além de analisar o diferencial para o público alvo, no caso, ser um serviço de 

mulheres para elas mesmas. 

 

10.3. Hipóteses  

• O medo do risco de assédio, seja moral ou sexual, pode incentivar as 

mulheres a usufruir do serviço do FemiTaxi. 

• A implementação de um aplicativo voltado ao público feminino na cidade de 

Santos aumentaria a demanda pelo serviço. 

 

10.4. Objetivo Geral 

Analisar qual o nível de conhecimento das mulheres santistas em relação ao 

taxi de aplicativo FemiTaxi. 

 

10.5. Objetivos Específicos 

• Mensurar o assédio dentro de algum veículo de aplicativo; 

• Avaliar o grau de segurança com motoristas mulheres; 

• Aferir o percentual de mulheres que conhecem o aplicativo. 
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10.6. Relatório Analítico 

  Para entender o cenário do FemiTaxi, foi realizado um questionário 

quantitativo, de 12 a 24 de setembro de 2018, o que totaliza 12 dias de aplicação. 

Foi realizada de forma virtual (online) para as mulheres santistas, apresenta 12 

perguntas, sendo 10 fechadas e duas abertas, que abordam assuntos como o 

assédio de homens nesse tipo de serviço, o nível de conhecimento do aplicativo 

para as mulheres de Santos e o grau de segurança com mulheres dirigindo. 

A quantidade de pessoas do sexo feminino em Santos equivale a 54,25% da 

população total, ou seja, 234.985 (IBGE, 2013), aproximadamente. Para a pesquisa, 

foi utilizada uma amostra de 384 mulheres, isso representa 0,16% do total. Também, 

considerou-se o nível de confiabilidade de 95% e o erro de 5%, esse cálculo foi feito 

por meio da seguinte fórmula: 
Figura 8: fórmula da amostragem 

                                 
 

           
 

 
Fonte: Tr3nd Comunicação, 2018 

 

 O formulário foi disponibilizado pela plataforma do Google, no qual as 

mulheres de Santos acessavam um link para respondê-lo, além disso, foi respondido 

também de forma presencial. As redes sociais foram usadas para divulgar a 

pesquisa, páginas pessoais, grupos variados, além da propagação da informação de 

boca a boca e entrevistas pessoais.  

 Para perguntas abertas, elaborou-se categorias para encaixar as respostas, 

pois a maioria veio com as mesmas considerações. Os dados das questões 

fechadas foram disponibilizados em forma de porcentagem e número absoluto, o 

que facilita o entendimento das questões.  

A maioria das respondentes são dos bairros Boqueirão (60 = 15,6%), 

Gonzaga (54 = 14,1%), Ponta da Praia (36 = 9,4%) e Embaré (36 = 9,4%). Além 

disso, abordou-se Alemoa (5 = 1,3%), Aparecida (19 = 4,9%), Campo Grande (17 = 

4,4%), Centro (8 = 2,1%), Encruzilhada (12 = 3,1%), Jabaquara (11 = 2,9%), José 

Menino (12 = 3,1%), Macuco (9 = 2,3%), Marapé (21 = 5,5%), Monte Serrat (5 = 

1,3%), Nova Cintra (5 = 1,3%), Paquetá (16 = 4,2%), Pompéia (14 = 3,6%), Saboó 
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(10 = 2,6%), Santa Teresinha (7 = 1,8%), Valongo (3 = 0,8%), Vila Belmiro (12 = 

3,1%) e Vila Mathias (12 = 3,1%). Foram contemplados 22 dos 65 bairros da cidade.  

 
 

Gráfico 1: Bairro 

 
Fonte: TR3ND Comunicação, 2018 

 

 Já em relação a idade, a maioria das mulheres que respondeu a pesquisa 

tem entre 15 e 25 anos, 226 respostas (58,8%). Já dentro de 26 e 35 anos, foram 51 

mulheres (13,3%); no intervalo de 36 e 45, 49 respondentes (12,8%); e mais de 46 

foram 58 respostas no total (15,1%). 
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Gráfico 2: Idade 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: TR3ND Comunicação, 2018 
 

 A terceira pergunta é sobre filhos, foi perguntado se a respondente possuía 

filhos menores de 18 anos e 307 responderam de forma negativa, o que representa 

79,9% do total. Já 77 mulheres responderam que não, isso equivale a 20,1%. 
 

Gráfico 3: Filhos menores de 18 anos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: TR3ND Comunicação, 2018 
  

A próxima pergunta teve o intuito de investigar quantas das mulheres 

respondentes já haviam utilizado qualquer tipo de serviço de táxi de aplicativo. A 

maioria respondeu que sim, 365 pessoas, o que representa 95% do total, apenas 19 

nunca utilizaram, 5%. 
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Gráfico 4: Uso de serviço de táxi de aplicativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: TR3ND Comunicação, 2018 

 

 A quinta foi em relação ao assédio, entender e analisar a quantidade de 

mulheres que já sofreram algum tipo de assédio enquanto estavam em viagens 

dentro de um veículo de aplicativo. Aqui o total não é de 384 respondentes, pois os 

que responderam não, 19 mulheres, na pergunta anterior não entram nesta questão, 

logo o total é 365. Desse máximo, 217 (59,5%) respondentes disseram que não e 

148 (40,5%) que já sofreram assédio. 
 

Gráfico 5: Assédio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: TR3ND Comunicação, 2018 
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táxi	de	aplicativo?
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Não

Você	já	sofreu	algum	tipo	de	
assédio?
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Para aprofundar a pesquisa, foi pedido para que as mulheres que já 

passaram por essa violência especificassem qual tipo sofreu. Leva-se em 

consideração o total de 148 pessoas, como visto na pergunta anterior. Dessas, a 

maioria respondeu verbal (98 = 66,2%), seguida de verbal e sexual (37 = 25%), 

sexual (10 = 6,8%) e outros (3 = 2%). Além disso, para quem respondeu outros, foi 

pedido que evidenciassem de qual tipo foi, como é visto no segundo gráfico: 

 
Gráfico 6: Tipo de assédio 

 
Fonte: TR3ND Comunicação, 2018 

 
Gráfico 7: Se respondeu outros 

 
Fonte: TR3ND Comunicação, 2018 

 

A sétima pergunta foi em relação ao conhecimento das mulheres santistas 

sobre o aplicativo FemiTaxi. A maioria, 305 (79,4%) disse que não conhece o 

66%

25%

7% 2%

Qual	(is)	tipo	(s)	de	assédio	você	já	
sofreu?

Verbal Verbal	e	sexual Sexual Outros

2

1

Por	mensagem Moral

Se	você	respondeu	outros,	qual	
tipo?



	

	

77	

serviço e 74 (19,3%) já ouviram falar. Apenas 5 (1,3%) das entrevistas já usufruíram 

da atividade em outras cidades e recomendam. 

 
Gráfico 8: Conhecimento sobre o FemiTaxi 

 
Fonte: TR3ND Comunicação, 2018 

 
 
 

Gráfico 9: Serviço do FemiTaxi 

 
Fonte: TR3ND Comunicação, 2018 

 

A próxima questão refere-se a como as respondentes se sentem quando 

usufruem em uma viagem de carro de aplicativo e a motorista é do sexo feminino. 

São 268 respondentes (69,8%) que disseram que se sentem completamente 

seguras; 73 (19%) parcialmente e 43 (11,2%) indiferente. 

 

1%

19%

80%

Você	conhece	ou	já	usou	o	serviço	
do	FemiTaxi?

Conheço	e	já	usei Conheço,	mas	nunca	usei Não	conheço

100%

Você recomenda o serviço do FemiTaxi?

Sim Não
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Gráfico 10: Segurança 

 
Fonte: TR3ND Comunicação, 2018 

 

Além disso, foi perguntado se há a preferência por uma mulher na direção em 

uma viagem de um menor desacompanhado. São 277 (72,1%) pessoas, disse sim e 

não importa o sexo; 58 (15,1%) mulheres que é importante se o menor for mulher e 

para 49 (12,8%) respondentes é indiferente. 

 
Gráfico 11: Menor desacompanhado 

 
Fonte: TR3ND Comunicação, 2018 

 

A 11ª pergunta tratou de averiguar se há interesse por um aplicativo que 

tivesse monitoramento ao vivo durante a viagem de um(a) menor 

268

73
43

Completamente Parcialmente Indiferente

Você se sente mais segura com uma 
mulher dirigindo um táxi?

277

58

49

Sim, independente do sexo

Sim, se o menor for mulher

Indiferente

Você	acredita	que	um	táxi	dirigido	por	uma	
mulher	oferece	mais	segurança	na	viagem	

de	menores	desacompanhados?
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desacompanhado(a). Das 384 respostas, 355 (92,4%) pessoas disseram que 

utilizariam um aplicativo que tivesse esse tipo de serviço e 29 (7,6%) mulheres não. 

 
Gráfico 12: Monitoramento ao vivo 

 
Fonte: TR3ND Comunicação, 2018 

 

A 12ª questão não era obrigatória e pedia dica de melhoria para o FemiTaxi. 

Das 41 respostas, a divulgação é o que mais se destaca, com 25 (61%) pessoas.; 

Depois, os rastreadores de carros com três (7,3%) mulheres; e empatados estão a 

diminuição do valor e uma seleção mais rígida com duas (4,9%) pessoas respostas 

cada. 
 

Gráfico 13: Melhorias no FemiTaxi 

 
Fonte: TR3ND Comunicação, 2018 
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11. DIAGNÓSTICO 

 Para elaborar o diagnóstico sobre o serviço de táxi de aplicativo FemiTaxi, a 

Tr3nd Comunicação usou como base as teorias obtidas na análise de cenários 

(S.W.O.T.), que foi desenvolvida durante o levantamento do briefing junto com o 

cliente e de duas outras pesquisas realizadas no mês de setembro com foco nas 

mulheres santistas e de observação com o público de interesse. Após a análise das 

respostas obtidas, pode-se identificar os pontos fortes e os fracos da organização 

que podem auxiliar no diagnóstico e na construção de ações para o serviço do 

FemiTaxi em Santos. 

 O primeiro ponto detectado nas pesquisas aplicadas pela agência foi a 

quantidade de mulheres que já sofreram assédio durante alguma viagem em algum 

serviço de táxi de aplicativo. Como apontado no relatório da pesquisa, 148, que 

corresponde a 40,5% das 384 mulheres já passaram por alguma situação 

constrangedora e 277 mulheres que na amostra da pesquisa representam 72,1% 

acreditam que é melhor uma mulher dirigindo para um menor independente do sexo. 

Das respondentes, 268 que correspondem a 69,8%, se sentem mais seguras com 

uma mulher ao volante. Dessa forma pode-se afirmar que de acordo com as 

respostas obtidas pelo público feminino pesquisa justifica-se a existência do 

aplicativo FemiTaxi, para minimizar a tentativa de diminuição do assédio masculino, 

um dos objetivos do APP. 

 Ainda de acordo com a pesquisa um dos fatores que podem prejudicar na 

operação e na implantação do aplicativo na cidade de Santos é o desconhecimento 

da população em relação ao FemiTaxi. Das mulheres que responderam à pesquisa, 

305, que representa 79,4% da amostra, não conhecem o aplicativo. Ainda nos 

pontos fracos detecta-se que 25 mulheres que corresponde a 51% das 41 respostas 

de melhoria, colocaram a divulgação deveria ser melhor trabalhada pela empresa. 

Para a implementação em Santos, será preciso desenvolver ações que ampliem 

essa informação.  

O aplicativo apresenta com um serviço exclusivo de live streaming para 

crianças desacompanhadas e para verificação da aceitação do diferencial 

perguntou-se as respondentes se utilizariam o serviço, 355 que representa 92% da 

amostra respondeu afirmativamente sobre a utilização desse tipo de serviço, pois, 

dessa forma, podem acompanhar por meio da câmera os menores durante a viagem. 
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 Ainda, como diagnosticado na análise S.W.O.T., algumas ameaças podem 

atrapalhar a implantação do FemiTaxi em Santos, em virtude da popularização e o 

aumento de aplicativos de carros particulares; aplicativos com valores mais 

acessíveis que oferecem o mesmo serviço ou apresentam a opção de motorista 

mulher, além da crise econômica que pode diminuir a utilização do APP.  

 Com a pesquisa de observação foram analisadas as mídias sociais do 

aplicativo e a TR3ND Comunicação detectou que não há um cronograma de 

postagem, quase não há seu uso, o que consequentemente interfere na geração de 

conteúdo com o público. Também, o FemiTaxi não apresenta missão, visão e 

valores, o que não auxilia no direcionamento dos públicos em relação aos objetivos 

da empresa. 

 Em virtude dos aspectos apresentados, a TR3ND Comunicação diagnosticou 

os pontos positivos da operação do FemiTaxi em Santos, mas também as 

fragilidades e, com elas, pode-se entender o que afeta em sua visibilidade, a 

necessidade do desenvolvimento de um planejamento estratégico de Relações 

Públicas para que a relação empresa-cliente posso melhorar para quando o 

aplicativo começar a operar na cidade. Todas essas características destacadas têm 

impacto nas ações diárias e, como consequência, interferem nos objetivos. 
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12. OBJETIVOS 

12.1. Objetivo Geral 

Desenvolver um projeto de comunicação estratégica de Relações Públicas 

para a implementação do FemiTaxi na cidade de Santos, com o foco de ampliar o 

conhecimento e a visibilidade para o público santista sobre os serviços oferecidos 

pela empresa, além de os aproximar e fidelizar esse segmento. Para tal, serão 

utilizadas técnicas e estratégias para demonstrar que o FemiTaxi é uma boa escolha 

para as mulheres que querem transitar em taxis de aplicativos com mais segurança 

e tranquilidade. 

 

12.2. Objetivos Específicos 

• Aumentar o conhecimento do público santista em relação ao FemiTaxi; 

• Conquistar as mulheres santistas como possíveis clientes do FemiTaxi; 

• Melhorar a imagem e reputação, visando os públicos de interesse do 

aplicativo; 

• Aumentar a divulgação dos seus diferenciais 
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13. ESTRATÉGIA GERAL 

 Para o desenvolvimento da estratégia de comunicação para o FemiTaxi, a 

agência TR3ND Comunicação irá se apropriar de técnicas e ferramentas de 

Relações Públicas a fim de melhorar os aspectos negativos e ressaltar os positivos 

detectados nas pesquisas realizadas e pela análise S.W.O.T. O foco é fazer com 

que o FemiTaxi atinja os objetivos geral e específicos propostos de forma assertiva 

para uma melhor comunicação com seu público-alvo. 

 Para que isso seja possível, serão utilizadas técnicas de comunicação dirigida 

para facilitar a compreensão das mensagens transmitidas pela empresa, a fim de 

fortalecer o vínculo com seus públicos e divulgar seu serviço. Os meios a serem 

utilizados para a visibilidade do aplicativo será por meio de redes de interação como 

as mídias sociais, site e da comunicação expressa por meio de releases para a 

imprensa. 

 Com o propósito de reforçar a identidade institucional do FemiTaxi, a TR3ND 

Comunicação vai propor a elaboração de missão, visão e valores. Além disso, 

algumas mudanças no site da empresa serão realizadas, a fim de melhorar o 

conteúdo apresentado ao público. 

 Para trazer visibilidade à marca, a agência também fará parcerias com 

Organizações Não Governamentais (ONGs) e eventos que apoiem as mulheres em 

alguma causa, o que intensificará o apoio ao sexo feminino.  

 Ainda, para mostrar às mulheres que o FemiTaxi apresenta um serviço de 

qualidade, inovador e seguro, serão propostas melhorias na capacitação e no 

desenvolvimento das motoristas, por meio de cursos, bonificações, entre outras 

ações.  
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14. PROJETO DE AÇÕES 

14.1. Reforço da Identidade 

14.1.1. Comunicação 

 Como a empresa utiliza o artigo masculino para anteceder o nome FemiTaxi, 

a agência TR3ND Comunicação sugere a utilização de “a FemiTaxi”, pois por se 

tratar de um serviço exclusivamente para mulheres, é mais adequado utilizar o artigo 

feminino. 

 

Objetivos 

• Estabelecer a identidade feminina da empresa; 

• Reforçar a identidade da FemiTaxi. 

 

Justificativa 

 A agência acredita que a utilização do artigo feminino antecedendo o nome 

“FemiTaxi” mostra coerência com o tipo de serviço que a empresa oferece.  

  

Estratégias 

• Criação de um comunicado em forma de pop-up para avisar o público da 

mudança para “a FemiTaxi”; 

• Todos os materiais serão elaborados com o nome feminino. 

 

Desenvolvimento  

 Para oficializar a troca do artigo que antecede o nome da empresa, sugere-se 

a elaboração de um comunicado que, ao entrar no site da instituição, irá aparecer 

automaticamente. O exemplo de modelo pode ser visto abaixo: 
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Figura 9: Comunicado A FemiTaxi 

 
Fonte: TR3ND Comunicação, 2018. 

 

14.1.2. Quem somos 
 O “quem somos” é a forma de personalização e identificação de uma marca, 

tem o propósito de mostrar o serviço que presta, o porquê e para quem.  

 

Objetivos 

• Esclarecer o que é a organização, sua história e como funciona; 

• Reforçar a identidade da marca, mostrar sua personalidade e 

qualidades. 

 

Justificativa 

 A utilização dessa técnica é importante para agregar valor à marca e compor 

sua identificação. 

 

Estratégias 

• Coletar informações com o CEO e redigir o “quem somos”.  

• Disponibilizar o “quem somos” na aba de “sobre a FemiTaxi” no site. 
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Desenvolvimento 

 
Figura 10: Aba Sobre a FemiTaxi 

 
Fonte: TR3ND Comunicação, 2018 

 
 

Figura 11: Quem Somos 

 
Fonte: TR3ND Comunicação, 2018 
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14.1.3. Missão, visão e valores  

 Esse conjunto representa a identidade organizacional que traduz seu 

propósito e razão de existência.  

 

Objetivos 

• Esclarecer o que é a empresa; 

• Qual sua finalidade; 

• Como se deve atuar nela. 

 

Justificativa 

 É uma forma de o empresário motivar sua equipe, divulgar seus serviços, 

diferenciais e assim colher bons resultados.  

 

Estratégias 

• Elaborar a missão, a visão e os valores para a marca; 

• Disponibilizar a missão, visão e valores no site da empresa. 

 

Desenvolvimento 

 
Figura 12: Clicar na aba Missão, Visão e Valores 

 
Fonte: TR3ND Comunicação, 2018 
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Figura 13: Missão, Visão e Valores 

 
Fonte: TR3ND Comunicação, 2018 

 

 

14.1.4. Vídeo Institucional 

 Empresas têm investido cada vez mais na comunicação em audiovisual para 

transmitir a mensagem ao seu público-alvo, é o que sugere a TR3ND Comunicação.  

 

Objetivos 

• Dar destaque ao tipo de serviço prestado pela empresa;  

• Mostrar seus diferenciais e qualidades; 

• Agregar valor à empresa;  

• Garantir o engajamento com os espectadores;   

• Atrair novos clientes.  

  

Justificativa 

 A utilização dessa ferramenta se dá pela fácil aceitação do público perante 

esse formato de comunicação. Vídeos institucionais podem conter teor emocional e 

assim cativar seu público.  

 

Estratégias 

• Após a produção do vídeo, divulgá-lo nas redes sociais da FemiTaxi; 

• Mensurar os resultados do engajamento com o público-alvo. 
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Desenvolvimento 

 

 A partir da necessidade da produção do vídeo institucional, a agência 

elaborou um roteiro que aborda a história dos personagens Ana, Patrícia, Lucas e 

Rogério. 

 

História 

 Ana está saindo da boate e decide pedir um táxi de aplicativo para ir para 

casa. Ao pegar o celular, ela fica em dúvida entre dois apps, mas logo se lembra de 

uma situação traumática que passou com Rogério, um motorista de táxi de aplicativo 

que agiu de forma inadequada com Ana, a olhando pelo retrovisor do carro e 

causando desconforto a cliente. Ela decide então optar pelo app da FemiTaxi por ser 

mais seguro pelo fato de apenas permitir motoristas mulheres. Ocorre tudo bem na 

corrida e Ana chega em segurança em casa. 

 Logo em seguida, a motorista que estava guiando o carro da viagem de Ana, 

Patrícia, recebe outro chamado de corrida e se dirige ao local. Quando chega, ela 

nota que é um menino de aproximadamente sete anos de idade, Lucas, e sua mãe, 

que a aguarda. O destino de Lucas é a escola, porém sua mãe que iria acompanhá-

lo no carro estava atrasada para uma reunião no trabalho. Patrícia ao notar a pressa 

da mãe oferece o serviço de live streaming para que ela se tranquilize ao deixar a 

motorista levar seu filho para a escola. A mãe de Lucas conecta seu celular com o 

serviço do app e acompanha, por meio da câmera dentro do carro, Lucas até seu 

destino.   

 

Roteiro 

Descrição das cenas Elementos textuais e sonoros 

Ana saindo da boate de 
madrugada. 

SOM DE FUNDO “BOATE”; SOM DE 
RUA 

Lembranças da situação 
traumática de Ana (preto e 
branco). 

SOM DE RÁDIO AUTOMOTIVO 

Escolha do app 
FemiTaxi, tela do celular. 

SOM DE FUNDO BOATE; SOM DE 
RUA 
ANA olha para o aplicativo e fala: 

“Vou optar pelo FemiTaxi por ser mais 
seguro, pois só permite mulheres.” 
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Ana entrando no carro, ainda noite. SOM DE RUA 
 
ANA 
“Boa noite”. 
PATRÍCIA 
“Boa noite, Ana”. 

Ana saindo do carro, portaria 
de prédio, amanhecendo.  

SOM DE RUA 

Dentro do carro, motorista 
Patrícia recebendo chamado 
pelo aplicativo.  

SOM DO APP 

Carro em movimento SOM DE RUA, TRÂNSITO 

Lucas e sua mãe na porta 
de casa 

SOM DE RUA 

Carro chegando SOM DE RUA 

Lucas e sua mãe entrando 
no carro.  

PATRÍCIA 
“Você tem algum compromisso? Quer 
que eu leve apenas o seu filho?” 
MÃE DE LUCAS 
“Estou atrasada, mas prefiro 
acompanhá-lo”. 
PATRÍCIA 
“Você conhece nosso serviço de live 
streaming? Você pode acompanhar a 
viagem do Lucas ao vivo por meio 
dessa câmera” 
MÃE DE LUCAS 
“é verdade, com a correria acabei 
esquecendo dessa possibilidade!” 

Celular da mãe de Lucas 
sendo conectado com a 
câmera do carro.  

SOM DO APP 

Mãe de Lucas 
acompanhando a viagem do 
filho, enquanto se dirige 
para seu compromisso em 
outro táxi.  

SOM DE RÁDIO AUTOMOTIVO, 
SOM DA RUA, TRÂNSITO. 

Lucas saindo do carro e 
entrando na escola.  

SOM DE RUA, CRIANÇAS 
BRINCANDO.  
CLAUDIA 
“Tchau Lucas, boa aula!” 
LUCAS 
“Tchau!” 

Mãe de Lucas tranquila 
vendo que seu filho chegou 
em segurança, ela entra em 
reunião. 

OFF 
 
Lettering FemiTaxi 
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14.2. Mídias de interatividade 

14.2.1. Mudanças no site  
 Ao analisar o site da FemiTaxi, a agência encontrou alguns erros que podem 

causar ruídos na comunicação com seus públicos e interferir na sua imagem e 

reputação. 

 

Objetivos 

• Melhorar a navegabilidade e interatividade do site; 

• Criar uma interface mais dinâmica; 

• Revisar e corrigir erros de ortografia. 

 

Justificativa 

 Para obter mais acessos ao site da organização, a agência TR3ND 

Comunicação detectou que é preciso realizar algumas alterações para que a 

comunicação seja facilitada e eficaz.  

 

Estratégias 

• Criação de uma aba de valorização da mulher; 

• Alterar o modo como os tópicos são escritos. 

 

Desenvolvimento 

 Para a execução do planejamento, a agência destacou em prints do site os 

erros encontrados. Abaixo, pode-se conferir os erros de ortografia encontrados pela 

TR3ND Comunicação. Nas figuras 14 e 15, foi escrito “viajem”, sendo que a forma 

certa é “viagem”.  
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Figura 14: Erro de português “viajem” 

 
Fonte: TR3ND Comunicação, 2018. 

 
 

Figura 15: Renomeação do Manual de Usuárias 

 
Fonte: TR3ND Comunicação, 2018. 

 

Acima, na figura 15, foi apontado outro equívoco, para o link “manual de 

usuárias”, a agência sugere renomear para “como usar o aplicativo”, pois ao clicar, 

apresenta os passos desde como baixar até a espera do carro. 

Outras mudanças sugeridas são retirar os tópicos destacados abaixo (figura 

16 e 17), pois não há como garantir que a motorista não vai olhar pelo retrovisor e 

nem que faça perguntas indelicadas.  
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Figura 16: Sem olhares pelo retrovisor 

 
Fonte: TR3ND Comunicação, 2018. 

 
Figura 17: Sem perguntas indelicadas 

 
Fonte: TR3ND Comunicação, 2018. 

 
 

 Ainda, foi pensado em criar uma aba para divulgar sorteios, promoções, 

divulgação de códigos de desconto, entre outros. Sugere-se a  utilização da 

hashtag 13  #VamosJuntas, pois já é utilizada pela FemiTaxi em situações de 

comunicação. 
 

 

																																																								
13	https://marketingdeconteudo.com/o-que-e-hashtag/	
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Figura 18: Criação da aba #VamosJuntas 

 
Fonte: TR3ND Comunicação, 2018. 

 
 

Figura 19: Aba #VamosJuntas 

 
Fonte: TR3ND Comunicação, 2018 

 

 A FemiTaxi usufrui de alguns dados positivos, porém não disponibilizam a 

fonte para seu público, o que pode gerar dúvidas e problemas posteriores. A TR3ND 

então, sugere que passem a colocar qual a fonte de onde a informação foi tirada, 

para que não haja nenhum transtorno. 
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Figura 20: Dados sem fonte 

 
Fonte: TR3ND Comunicação, 2018. 

 

14.2.2. Redes Sociais 

 Como o uso das redes sociais não apresenta uma padronização e nem 

frequência, a agência propõe algumas publicações e a criação de um cronograma 

de postagem. 

 

Objetivos 

• Melhorar a visibilidade por meio das redes sociais; 

• Conquistar, aproximar e fidelizar públicos de interesse; 

• Informar seus públicos e ser transparente com eles; 

• Ter diferentes canais de informação com seus públicos. 

 

Justificativa 

 Com a globalização e o avanço da internet, as redes sociais passaram a ser 

um canal de comunicação essencial entre a organização e seus públicos. É por meio 

de seus perfis que as empresas conseguem se comunicar, transmitindo informação 

e consequentemente sendo transparente. Além disso é um meio pelo qual os 

clientes podem ter acesso a FemiTaxi, seja para elogiar, perguntar ou criticar. 
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Estratégias 

• Criação de um cronograma de postagem; 

• Dicas de publicações nas diferentes redes sociais; 

• Exemplos de postagem. 

 

Desenvolvimento 

 Para melhorar o engajamento com o público nas redes sociais, é preciso uma 

periocidade de postagem, para gerar conteúdo, entreter e informar quem acessa as 

páginas da FemiTaxi. Com isso, a agência elaborou um cronograma de postagem 

para os canais de informação da empresa. 

 Para o Facebook, a FemiTaxi já possui um perfil, mas não há um cronograma 

de postagem a ser seguido. Em pesquisa, a agência propõe a elaboração de uma 

publicação diária, usufruindo de imagens e conexões com o público. Ainda, o horário 

de maior interação é quinta-feira, às 20h	(TRACK MAVEN, 2018).  

 Já para o Instagram, embora seja mais uma ferramenta de visibilidade, o 

modo como a FemiTaxi utiliza, não gera muito engajamento com seu público. Então, 

foi previsto fazer um post diário, com foco no dia da sexta-feira, às 19h (TRACK 

MAVEN, 2018). Dentro dessa rede social, há a “história”, isto é, um dispositivo que 

possui diversos recursos que deixam o público interagir, por meio de enquetes, 

perguntas, etc. Para obter o resultado desejado, a agência estabeleceu que é 

preciso postar entre quatro e cinco histórias por dia. 

 Para alimentar o blog do site da FemiTaxi, a TR3ND estabeleceu que três 

vezes ao dia é o ideal para mantê-lo atualizado (DIAS, 2016). É interessante utilizar-

se de conteúdos relacionados a valorização da mulher, dessa forma o público 

compreende a filosofia da organização. 

 No perfil do Twitter quase não há postagem. Como é uma rede social ainda 

utilizada, a agência recomenda a reativação da página, com quatro postagens 

diárias no mínimo, para que alcance mais pessoas e, consequentemente, 

visibilidade. Os melhores horários para se postar nessa rede são nas quintas-feiras, 

às 17h (TRACK WAVEN, 2018). 

 Por ser a terceira rede social mais usada por organizações (SOCIAL MEDIA 

TRENDS, 2017), a TR3ND Comunicação aconselha a FemiTaxi a criar um perfil no 

LinkedIn, pois é focada em negócios e conecta profissionais e empresas. Para este 

meio, o conteúdo fornecido precisa ser melhor elaborado, pois trata-se de um canal 
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corporativo. O dia com mais visibilidade é quarta-feira, às 9h (TRACK WAVEN, 

2018). 

 Para visualização do cronograma de postagem das redes sociais da FemiTaxi, 

a agência elaborou uma tabela, além disso, também simulou posts para ilustrar as 

ações. Como o intuito desse trabalho é a implementação do serviço em Santos, as 

publicações abordam esse tema. 

 
Quadro 3: Cronograma de postagem FemiTaxi 

Redes  
Sociais 

Semana 
Seg Ter Qua Qui Sex Sáb Dom 

Facebook X X X X X X X 
Instagram X X X X X X X 
História do  
Instagram 

XXX
XX 

XX 
XX 

XXX
XX 

XX 
XX 

XXX
XX 

XX 
XX 

XXX
XX 

Blog do site X  X  X   
Twitter XX 

XX 
XX 
XX 

XX 
XX 

XX 
XX 

XX 
XX 

XX 
XX 

XX 
XX 

LinkedIn   X  X   
Fonte: TR3ND Comunicação, 2018 
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Figura 21: Post para Facebook 

 
Fonte: TR3ND Comunicação, 2018 
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Figura 22: Post para Facebook 2 

 
Fonte: TR3ND Comunicação, 2018 
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Figura 23: Posts para Twitter 

 

 
Fonte: TR3ND Comunicação, 2018 
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Figura 24: Post para Twitter com imagem

 
Fonte: TR3ND Comunicação, 2018 
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Figura 25: Post para LinkedIn 

 
Fonte: TR3ND Comunicação, 2018 
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Figura 26: Post para Instagram 

 
Fonte: TR3ND Comunicação, 2018 

 

 

14.2.3. Códigos de desconto 

 Ao receber códigos de desconto três vezes por semana, o interesse pelo 

serviço vai aumentar.  

 

Objetivos 

• Elevar o interesse pelo serviço; 

• Conquistar e/ou fidelizar clientes; 

• Garantir a visibilidade por meio da troca de códigos de desconto. 
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Justificativa 

 A TR3ND Comunicação desenvolveu essa ação para que a FemiTaxi consiga 

construir uma dinâmica com seus públicos por meio da troca de códigos, além de 

trazer mais visibilidade e despertar o interesse. 

 

Estratégias 

• Enviar frequentemente os códigos por diferentes canais de comunicação; 

• Permitir a troca de códigos entre as clientes. 

 

Desenvolvimento 

 

 Ao criar uma conta na FemiTaxi, a nova cliente recebe um código 

promocional que pode ser usado na sua primeira corrida, o desconto será de 10 

reais e poderá ser usado em até uma semana após a validação do código no 

aplicativo. Além disso, as clientes já cadastradas recebem códigos pelo e-mail e 

SMS, acessando as redes sociais oficiais da FemiTaxi ou na aba #VamosJuntas no 

site institucional. Para visualização, a TR3ND Comunicação elaborou as seguintes 

peças:  
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Figura 27: SMS com código de desconto 

	
Fonte: TR3ND Comunicação, 2018 
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Figura 28: E-mail com código de desconto 

	
Fonte: TR3ND Comunicação, 2018. 
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14.3. Parcerias 

14.3.2. Jogos Santos Futebol Clube feminino – Sereias Da Vila              

O Santos Futebol Clube é um símbolo da cidade de Santos. O time feminino 

fundado em 1997 é um marco referencial das mulheres no esporte da cidade, pois 

deu visibilidade e oportunidade àquelas que querem se destacar no esporte.                                                                                       

 

Objetivos 

• Fazer parceria com o time feminino do Santos a fim de obter mais usuárias do 

app assim como mais sócias para o clube;  

• Dar maior visibilidade ao serviço da FemiTaxi na cidade. 

 

Justificativa 

 O futebol, um dos setores de atividade mais dinâmicos e que mais 

influenciam a sociedade, é uma ótima oportunidade para divulgar uma marca. O time 

feminino do SFC, Sereias da Vila, vem ganhando destaque e mais adeptas ao clube.  

 

Estratégias 

• Oferecer cupom de desconto na corrida com destino ao estádio Urbano 

Caldeira às sócias torcedoras em dia de jogos; 

• Cupons serão enviados às sócias por meio de aviso no app no dia do jogo; 

• Ao incentivar as torcedoras sócias do Santos a ir ao estádio assistir aos jogos 

oferecendo cupons de desconto, a FemiTaxi obterá novas clientes, por meio 

de divulgação “boca-a-boca” e fidelizará as que já conhecem o serviço. 

• A abordagem com o Sereias Da Vila será feita por meio de um projeto de 

parceria explanando as vantagens de fazer essa união. 

 

Desenvolvimento 

  Post nas redes sociais informando sobre a parceria e regulamento para obter 

descontos nas corridas no Instagram e Facebook da FemiTaxi e da Sereias da Vila.  
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Figura 29: Post no Facebook sobre a parceria com as Sereias da Vila 

 
Fonte: TR3ND Comunicação, 2018 

 
Figura 30: Post no Instagram sobre a parceria com as Sereias da Vila 

 
Fonte: TR3ND Comunicação, 2018 
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14.3.3. Confraria das mulheres – Candice Cigar Co. Santos 

 Com a popularização do ramo charuteiro e de harmonizações com bebidas 

alcoólicas em Santos, bares com tabacarias estão surgindo na cidade. A tabacaria 

Candice Cigar Co., localizada em Santos, é uma franquia que já tem muitas adeptas 

ao estilo e lazer proporcionado pelo mundo dos charutos e suas harmonizações.  

 

Objetivos 

• Incentivar o uso do serviço da FemiTaxi; 

• Colaborar com o transporte seguro para mulheres. 

 

Justificativa 

 Devido à fiscalização da Lei Seca, pessoas estão mudando de hábito ao 

deixarem o automóvel em casa e utilizarem táxis como os de aplicativos para se 

locomoverem sem preocupações. A demanda de mulheres que frequentam a casa 

Candice Cigar Co. em Santos vem crescendo e daí faz-se necessário o estimulo a 

utilização da FemiTaxi para que possam voltar para casa em segurança.  

 

Estratégias  

• Será apresentado a Candice Cigar Co. um projeto de parceria explicando as 

vantagens para ambos os lados. 

• Fechada parceria, será anunciada no Instagram da Candice Co. 
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Desenvolvimento  
Figura 31: Post no Instagram da Candice Cigar Co. sobre a parceria 

 
Fonte: TR3ND Comunicação, 2018 
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14.3.4. Efemérides: Mês da Mulher e Outubro Rosa.  

Mês da Mulher (março) e Outubro Rosa são épocas convenientes para 

engajar o público feminino. 

 

Objetivos 

• Incentivar as clientes e motoristas FemiTaxi a doarem lenços, maquiagens e 

cremes hidratantes ao Instituto Neo Mama; 

• Reforçar o propósito da organização, respeito e segurança à mulher. 

 

Justificativa 

 Mês da Mulher e Outubro Rosa são épocas propícias para a valorização das 

mulheres aproximando esse público com a proposta da FemiTaxi além de reforçar a 

identidade da organização e englobar a comunidade. O Instituto Neo Mama visa 

proporcionar às famílias maior estruturação para o enfrentamento do câncer de 

mama, assim como a reabilitação e readaptação total da mulher vitimada pela 

doença, que deve encontrar forças para manter a qualidade de vida desde o 

diagnóstico até a reintegração familiar, profissional e social. 

 

Estratégias 

• Mês da Mulher: serão distribuídas lixas para as unhas para as clientes; 

• Outubro Rosa: durante todo o mês da campanha de prevenção ao câncer de 

mama, as motoristas FemiTaxi de Santos receberão doações de lenços, 

maquiagens e cremes hidratantes das clientes, destinados ao Instituto Neo 

Mama; 

• No final do mês será feita o recolhimento, contagem e entrega ao Instituto; 

• Ao fim da campanha serão enviados via WhatsApp uma arte de 

agradecimento personalizado às clientes que contribuíram com doações.  
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Desenvolvimento 
Figura 32: Post Dia da Mulher 

 
Fonte: TR3ND Comunicação, 2018 

 

Figura 33: Post Outubro Rosa 

 
Fonte: TR3ND Comunicação, 2018 
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14.4. Capacitação das motoristas 

14.4.1. Especializações 

 Como detectado pela pesquisa e para oferecer um serviço de qualidade e 

inovação para as clientes, a agência TR3ND Comunicação elaborou um 

planejamento para capacitar as motoristas da FemiTaxi. 

 

Objetivos 

• Transmitir que a empresa está sempre em busca de inovação e melhoria; 

• Mostrar que a empresa está disposta a se atualizar e modificar em pró do seu 

desenvolvimento e do bem-estar das mulheres. 

 

Justificativa 

 Como a concorrência nesse tipo de serviço é grande e a inovação passa a 

ser um caminho para se destacar dos demais, a agência detectou a necessidade de 

mostrar que um dos possíveis diferenciais da FemiTaxi pode ser na constante busca 

pelo desenvolvimento de suas motoristas. Assim, mostra a preocupação com seu 

público-alvo (clientes) e melhoria seu serviço. 

 

Estratégias 

• Acompanhar o desenvolvimento das motoristas; 

• Estabelecer novos meios de controle do serviço; 

• Averiguar o nível de satisfação das motoristas em relação a FemiTaxi; 

• Premiar as motoristas que se destacam como forma de incentivo. 

 

Desenvolvimento 

 Para melhorar o serviço, a agência elaborou um plano de desenvolvimento 

para as motoristas do aplicativo FemiTaxi. Após três meses de trabalho, o 

desempenho da motorista é avaliado, ou seja, suas notas, comentários das clientes, 

quantidade de corridas, etc. Para conferir o contentamento das condutoras, um 

questionário virtual de satisfação será disponibilizado para averiguar os pontos 

positivos e negativos do serviço. 
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Figura 34: Pesquisa de satisfação (questões de 1 a 4) 

 
Fonte: TR3ND Comunicação, 2018 
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Figura 35: Pesquisa de satisfação (questões de 5 a 11) 
 

 

 
Fonte: TR3ND Comunicação, 2018 
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Além disso, um material de reforço da identidade da empresa será 

disponibilizado de forma online, com o intuito de criar e/ou manter um vínculo da 

FemiTaxi com as motoristas. 

 
Figura 36: Material para reforço de identidade 

 
Fonte: TR3ND Comunicação, 2018 

 

14.5. Comunicação dirigida  

A comunicação dirigida é um instrumento de trabalho do profissional de 

Relações Públicas que abrange estratégias específicas, isto é, de acordo com 

Kunsch, este tipo de comunicação está ligado diretamente aos públicos que se 

pretende atingir. (KUNSCH, 2003).  

Para abordagem adequada dos públicos de interesse a agência TR3ND 

desenvolverá ações com essa técnica destinada à imprensa e às motoristas. 

 

14.5.1. Release 

 Para desenvolver um relacionamento mais próximo com a imprensa, a 

agência TR3ND propõe a confecção de releases para compartilhar informações 

relevantes com os veículos de comunicação, como novos serviços, novas cidades 

inseridas e campanhas da FemiTaxi, com o intuito de manter-se na mídia. 

 

Objetivos 

• Melhorar o relacionamento com a imprensa; 

• Informar o grande público sobre a organização; 

• Manter a empresa na mídia. 
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Justificativa 

 Manter um relacionamento com a mídia é imprescindível para uma empresa 

que deseja consolidar sua reputação e se colocar no mercado nacional. É 

necessário desfrutar das técnicas de comunicação existentes que permitam 

desenvolver um relacionamento efetivo com a imprensa sobre assuntos da 

organização e, por meio da divulgação realizada pelo veículo, deixar o público 

informado. 

 

Estratégias 

• Somente informações úteis serão divulgadas via release; 

• Informações objetivas; 

• Divulgação estratégica por meio de mailing (ver ação x.5.2). 
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Desenvolvimento 
Figura 37 – Release em papel timbrado 

 
Fonte: TR3ND Comunicação, 2018 
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14.5.2. Mailing List 
Facilitar e otimizar o trabalho é importante para qualquer profissional. O 

mailing list de imprensa é indicado para a FemiTaxi para ter praticidade na 

comunicação com a mídia. Definir o tipo de mídia para cada material que será 

divulgado é estratégia fundamental. Para isso, a agência TR3ND elaborou uma lista 

de veículos de comunicação de Santos, visando a implementação da empresa na 

cidade. 

 

Objetivos  

• Criar um cadastro com contatos estratégicos nos meios de comunicação; 

• Facilitar a busca e o contato com jornalistas; 

• Encontrar a categoria correta para o envio do seu material. 

 

Justificativa 

 O mailing list é uma ferramenta muito utilizada na área de assessoria de 

imprensa como estratégia de relacionamento. “Uma lista de mailing bem estruturada 

possui a assertividade necessária para alcançar os seus clientes, sejam eles 

pessoas físicas ou jurídicas, tanto no momento da venda, do follow up ou na 

cobrança” (UNITFOUR Online, 2018) 

 
Estratégias 

• Enviar e-mail marketing, releases, press kits, entre outros materiais de 

interesse mútuo; 

• Convidar para eventos, lançamentos, coletivas de imprensa; 

• Criar grupo no e-mail para o envio do conteúdo, agilizando o processo; 

• Manter a lista atualizada. 
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Desenvolvimento 
Veículo Jornalista E-mail Telefone Site 

A Tribuna Lucas 
Krempel 

lucaskrempel@atribuna.com.br (13) 2102-7152 http://www.atribuna.com.br 

A Tribuna TV Simone 
Martins 

simone.martins@grupo-tribuna.com (13) 2138-5272 ----------------- 

 
Blogueira 

Mariana 
Rio 

marii_rio@hotmail.com ----------------- www.instagram.com/mariana_rio 

 
Blogueira 

Luiza 
Campos 

luizasinigoi@outlook.com ----------------- www.instagram.com/luizaplc 

 
Blogueira 

Nathy 
Gomes 

nathcsgomes@gmail.com ----------------- www.instagram.com/onde_encontrar 

 
Blogueira 

Dani 
Muniz 

daniellamuniz@uol.com.br ----------------- www.instagram.com/aquiemsantostem 

Blogueira Juliana 
Goes 

contato@julianagoes.com.br ----------------- www.julianagoes.com.br/ 

 
Blogueira Gabriela 

Biasi 
contato.gabidoc@gmail.com ----------------- www.instagram.com/gabi.doc 

 
Blogueira 

Ziza 
Cypriano 

zizacypri@hotmail.com ----------------- www.instagram.com/ziza 

Diário do Litoral Vanessa 
Braz 

Pimentel 

vanessabrpimentel@gmail.com (13) 3226-2051 
(13) 98804-

2663 

http://www.diariodolitoral.com.br 

Expresso 
Popular 

Nathalia 
de 

Alcântara 

nathalia@expressopopular.com.br (13) 2102-7153 ----------------- 

G1 Santos e 
Região 

Andressa 
Aristides 
Barboza 

andressa.barboza@tvtribuna.com (13) 2138-5215 https://g1.globo.com/sp/santos-regiao/ 

Juicy Santos Flávia 
Saad 

flavia@juicysantos.com.br (13) 3284-8452 https://www.juicysantos.com.br 
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Rádio FM 106.7 --------- promoção@mixfmsantos.com.br (13) 3289-1067 www.mixfmsantos.com.br 

Rádio FM 95.1 --------- ----------------- (11) 93117-
1009 

www.santos.jovempanfm.uol.com.br/ 
page/equipe/ 

Rádio FM 98.1 --------- ----------------- (13) 2104-5423 www.radio98.com.br 

Record Litoral Barbara 
Almeida 

balmeida@recordtvlitoral.com.br (13)3281.6000 www.recordtvlitoral.com.br/site/ 
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14.5.3. Welcome kit 
O welcome kit é uma forma de desejar boas-vindas para as novas motoristas 

cadastradas no aplicativo. A empresa FemiTaxi presenteará com um kit com a 

finalidade de estabelecer um relacionamento favorável e como forma de criar um 

vínculo de pertencimento com a empresa e a integração das motoristas. 

  

Objetivos 

• Aproximar e fidelizar as novas motoristas; 

• Valorizar a motorista; 

• Obter um bom relacionamento inicial; 

• Auxiliar na imagem institucional. 

 

Justificativa 

Iniciar em um novo trabalho é um momento importante, para isso, é 

necessário que a organização saiba recepcionar bem os novos colaboradores, 

mostrando-se acolhedora e atenciosa.  

De acordo com o site Danka (2017), os welcome kits são “uma forma de criar 

uma excelente impressão aos novos colaboradores e mostrar logo no primeiro 

momento que a empresa tem um cuidado especial com sua equipe”. 

 

Estratégias 

• Entregar os kits para motoristas mensalmente; 

• Incentivar o começo do trabalho das motoristas. 

 

Desenvolvimento 

No welcome kit terá para as motoristas uma caixa com um bottom, chaveiro, 

carregador automotivo e um creme hidratante para as mãos da Vizcaya Cosméticos. 

Para a escolha dos brindes acima, a agência TR3ND Comunicação explorou 

o que seria realmente útil para as condutoras, além de colaborar com o serviço 

prestado à FemiTaxi e às passageiras. 

O bottom tem a finalidade de identificar a condutora como motorista da 

FemiTaxi. Já o carregador automotivo tem a utilização de manter o smartphone 
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sempre com carga para que a motorista não tenha problemas em aceitar as corridas 

solicitadas.  

O creme hidratante faz parte da parceria que a organização já tem com a 

empresa de cosméticos, e está inserido no kit como presente, assim como o 

chaveiro personalizado, que podem utilizar durante o expediente, se assim quiserem. 

A entrega será feita pelo CEO Charles-Henry Calfat, que vai a Santos uma 

vez por mês para dar o welcome kit pessoalmente para as motoristas, intensificando 

a relação e as aproximando da empresa. 

 

Figura 38: Welcome Kit 

 
Fonte: TR3ND Comunicação, 2018 

 

14.6. Melhorias na segurança 

14.6.1. Exames  

 Como a FemiTaxi é uma opção para escapar da falta de segurança nos 

concorrentes, a agência se preocupou em tornar o aplicativo ainda mais seguro para 

as clientes. 

 

Objetivos 

• Melhorar o serviço disponibilizado para as clientes por meio de cursos; 

• Aperfeiçoar a fiscalização do serviço; 
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• Transmitir mais segurança às clientes atuais e futuras; 

• Mostrar que a FemiTaxi se preocupa com a segurança de todas. 

 

Justificativa 

 Para fazer jus a visão da empresa e ser reconhecida como o serviço de táxi 

de aplicativo mais seguro do país, a TR3ND Comunicação elaborou essa ação para 

que a segurança fosse além do quesito assédio. Fazer com que as motoristas 

passem por exames rotineiros, mostra que a FemiTaxi se preocupa com o bem-estar 

e integridade de seus públicos.  

 

Estratégia 

• Realizar exame toxicológico nas motoristas 

 

Desenvolvimento 

Como a FemiTaxi não apresenta nenhum tipo de exame toxicológico 

atualmente e, para a segurança principalmente da cliente, a agência TR3ND 

Comunicação detectou a importância desse tipo de procedimento para transmitir 

credibilidade ao público. Será realizado semestralmente, pois a substância ilícita 

permanece até 180 dias no corpo (PSYCHEMEDICS, 2016). 

 

14.6.2. Botão de segurança 

 Para estabelecer a imagem de um aplicativo com segurança para o público 

feminino, a agência irá propor a criação de um botão de segurança que aparecerá 

durante a viagem da passageira caso surja algum imprevisto e ela necessite acionar 

a empresa.  

 

Objetivos 

• Melhorar a imagem de segurança do serviço; 

• Favorecer a segurança da passageira e da motorista. 

 

Justificativa 

 Como o aplicativo foi criado com o intuito de aumentar a segurança das 

mulheres em relação ao assédio sofrido nesse tipo de serviço, a TR3ND pensando 
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em aumentar o panorama de segurança, elaborou um botão de segurança que, 

quando acionado, contata diretamente a polícia. 

  

Estratégias 

• Botão localizado em um local estratégico; 

• Botão se destaca no visor. 

 

Desenvolvimento 

 Quando uma corrida é iniciada, a passageira e a motorista conseguem 

acompanhar o caminho a percorrer pela tela do celular. Nessa mesma página, no 

canto inferior esquerdo, vai aparecer uma figura de alarme, que será o botão de 

segurança. Como apresentado abaixo: 

 
Figura 39: Botão de segurança no aplicativo 

 
Fonte: TR3ND Comunicação, 2018 
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14.7. Gestão de crise 

14.7.1. Sistema de Atendimento à FemiTaxi (S.A.F.) 

 A transparência e a comunicação com os públicos são importantes nos dias 

de hoje para a sobrevivência da organização. Pode-se destacar da concorrência 

simplesmente por ter um canal de comunicação direta. Por esse motivo, a TR3ND 

Comunicação sugere a criação de um e-mail para esse S.A.F. 

 

Objetivo 

• Responder reclamações dos seus públicos; 

• Revisar sugestões e críticas; 

• Estreitar a relação com os stakeholders; 

• Fortalecer a imagem e reputação da empresa. 

 

Justificativa 

 Em canais como o Reclame Aqui, a TR3ND identificou reclamações que a 

FemiTaxi não respondeu e isso é negativo para a sua imagem e reputação. Ao 

demonstrar interesse pela opinião do seu público, a empresa o aproxima. 

 

Estratégias 

• Desenvolver um canal direto de comunicação; 

• Responder o mais rápido possível; 

• Solucionar ou mediar uma situação com o público. 

 

Desenvolvimento 

 Para a criação do Sistema de Atendimento à FemiTaxi (S.A.F.), a TR3ND 

Comunicação recomenda criar um canal online, por ser a maneira como a FemiTaxi 

realiza todo seu serviço. 

Para tal, sugere-se o desenvolvimento de um e-mail, para receber 

reclamações, sugestões e qualidades vindas dos públicos da empresa. A agência 

aconselha que o endereço eletrônico remeta ao nome, como, por exemplo: 

saf@femitaxi.com.br. 
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14.7.2. Manual de crises 

 Em tempos que a velocidade da comunicação é rápida, é preciso que a 

organização se posicione, principalmente em relação a alguma crise, pois seus 

públicos cobram uma posição. Por isso, a agência elaborou um manual de crise para 

a FemiTaxi, que terá duração de um ano (após a implementação na cidade de 

Santos). 

Objetivos 

• Resposta mais rápida à uma crise; 

• Melhor planejamento da empresa; 

• Salvaguardar ou resgatar a imagem. 

 

Justificativa 

 Como forma de manter um relacionamento com os públicos e de manter uma 

imagem transparente com esses segmentos, o Manual de Crise servirá para auxiliar 

a empresa na tomada de decisão perante uma situação de instabilidade. Além disso, 

a rapidez do posicionamento institucional pode ser mais eficaz e rápida. Porque já 

existe, diretrizes que possam nortear as situações. 

 

Estratégias 

• Elaboração de um manual; 

• Trabalhar com situações possíveis; 

• Crises que podem ocorrer em um ano de atuação. 

 

Desenvolvimento 

 Para o manual, a agência TR3ND Comunicação elaborou um livro virtual para 

melhor visualização em caso de crise. Pode-se verificar abaixo a capa e, depois, o 

conteúdo que o livro vai apresentar.  
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Figura 40: Mockup para o Manual de Crise 

		Fonte: TR3ND Comunicação, 2018. 
 

Conteúdo: 
 
	

Introdução 

Em uma época em que as informações circulam com extrema rapidez devido 

a era digital e afetam diariamente a vida das pessoas e das organizações, é preciso 

estar um passo à frente. 

Uma imagem afetada pode prejudicar o funcionamento da organização, além 

de danificar a reputação perante aos públicos de interesse. A construção de uma 

identidade, imagem e reputação apropriada é essencial para que não se instaure 

uma crise na empresa. Pode-se perceber a importância dessas questões ao 

conceituar identidade e imagem 

A identidade de uma empresa é a manifestação visual de sua realidade, 
conforme transmitida através do nome, logomarca, lema, produtos, serviços, 
instalações, material impresso, uniformes e de todas as outras peças que 
possam ser exibidas, criadas pela organização e comunicadas a uma 
grande variedade de públicos. [...] a imagem é o reflexo da identidade de 
uma organização. Em outras palavras, é a organização sob o ponto de vista 
de seus diferentes públicos. (ARGENTI, 2014, p.89). 
 

Já para definir reputação, Argenti (2014, p. 72) explica de forma simples. Para 

o autor, identidade “embora represente a realidade de uma organização e a imagem 
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seja seu reflexo para o público-alvo, a reputação é a soma das diferentes visões que 

seus vários públicos têm da organização”. 

Este manual de gerenciamento de crises tem como objetivo geral estabelecer 

a cultura da FemiTaxi para a atuação em momentos de possíveis crises e garantir a 

integridade da imagem. O planejamento prévio irá garantir a atuação equânime 

pelos representantes institucionais durante uma crise, minimizando os possíveis 

riscos e impactos das informações transmitidas, além de assegurar um desempenho 

positivo em relação à comunicação. 

A crise se dá devido a uma emergência que se apresenta fora de controle, 

isto é, uma situação inesperada que deve ser resolvida e que pode prejudicar a 

imagem organização. 

O manual baseia-se em problemas que podem ocorrer em viagens realizadas 

pelo app da FemiTaxi e indica o primeiro passo do plano de ação para resolver os 

cenários envolvidos, antes que afete inteiramente a imagem da organização. 

Ressalta-se, ainda, que a FemiTaxi prioriza a segurança e comodidade das 

clientes, disponibilizando-se para resolver qualquer questão. 

 

Mapeamento e gerenciamento 

 

• Esquecer pertences pessoais no carro 

Ao deixar o veículo, a passageira pode esquecer algum objeto de sua 

propriedade. Caso isso ocorra, sugere-se, no caso da passageira, enviar uma 

mensagem pelo próprio aplicativo (ir em ajuda – objetos perdidos) ou para o 

WhatsApp da empresa, relatando o horário da corrida, placa do carro, modelo e 

nome da motorista, além de relatar o objeto que ficou no carro do aplicativo. A 

FemiTaxi vai averiguar, entrar em contato com a condutora e realizar a devolução. 

Se essa medida não funcionar, deve-se entrar em contato por meio do S.A.F. 

Se a motorista perceber antes da cliente, ela deve enviar um e-mail também, 

relatando os dados e o que foi esquecido. A empresa vai contatar a passageira e 

verificar se houve o esquecimento de algum pertence no automóvel do aplicativo, 

em caso positivo a motorista que encontrou o objeto vai realizar a entrega. A 

FemiTaxi tem o prazo de uma semana para checar e enviar o objeto esquecido. 
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Figura 41: Objetos perdidos 

 
Fonte: TR3ND Comunicação, 2018. 

 

• Assédio 

Em caso de incomodo com alguma ação ou fala da motorista, a passageira 

deve entrar em contato pelo S.A.F. relatando o ocorrido. Após o recebimento da 

reclamação, a FemiTaxi vai checar e averiguar o caso com cautela, pois é uma 

denúncia considerada grave para a empresa. Se o caso se confirmar, a condutora 

será desligada da empresa. Se não se confirmar, a empresa entra em contato com a 

passageira e explica a conclusão, mas fica atenta à essa motorista. 

A FemiTaxi tem o prazo de duas semanas para chegar a um consenso. Caso 

ainda haja dúvidas após esse deadline, a empresa deve contatar as partes 

envolvidas e deixa-las cientes do processo. 

 

• Cancelamento da corrida 

Se o cancelamento da motorista ocorrer 15 minutos ou menos antes da 

corrida e a passageira se sentir prejudicada, ela pode entrar em contato e reclamar 

por meio do S.A.F. A condutora precisa explicar o motivo da anulação e a FemiTaxi 

vai analisá-lo. Nos casos pertinentes a passageira pode receber um código de 

desconto para a próxima corrida. 
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• Notas baixas 

Ao final de cada corrida, a motorista recebe estrelas pelo seu serviço, sendo 5 

muito bom e 1 muito ruim. Para manter o padrão de qualidade alto, as notas 3, 2 e 1 

vão encaminhar a cliente para uma outra página, que questionará o porquê. Se a 

FemiTaxi achar necessário, vai entrar em contato com ambas as partes antes de 

validá-la, para ser justa na avaliação de suas profissionais. Se for considerada certa, 

a coloca no sistema, caso contrário, será anulada. 

 

• Problemas no aplicativo 

Caso ocorra algum problema na estrutura no app, ou seja, não consegue 

realizar algum serviço, deve-se entrar em contato por meio do S.A.F. e relatar o 

ocorrido. Assim que recebido, a FemiTaxi vai enviar para a empresa responsável 

pelo aplicativo e solucionar o problema o mais rápido possível. 

 

• Demora no atendimento 

Devido à pouca quantidade de funcionários na empresa, a demora no 

atendimento pode ocorrer. Por esse motivo, sugere-se a contratação de um 

profissional responsável pela comunicação. Esse profissional irá também trabalhar 

para melhorar a dinâmica dos meios. 

Se o período aguardado para a resposta for maior que 48 horas, a empresa 

enviará um código de desconto para a passageira. Já a motorista vai ganhar um vale 

gasolina. 

 

• Reclamação do serviço 

Algumas reclamações podem ocorrer durante as viagens, como falta de 

higiene, vidro emperrado, entre outros. Por esse motivo, a FemiTaxi pede para que a 

passageira entre em contato por meio da S.A.F. e relate o problema, enviando uma 

foto que comprove a reclamação. A empresa vai investigar e pedir a solução do 

problema em até duas semanas. Para compensar o transtorno para a passageira, 

ela vai receber um código de desconto. 
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• Acidentes 

Em caso de acidente de trânsito, a motorista e a passageira devem entrar em 

contato com a FemiTaxi pelo Whatsapp, para informar a situação que será analisada 

e assim prosseguir com as devidas providências. Esse trabalho também terá o apoio 

do seguro do carro, que cobre terceiros em caso de acidente. 

 

Comitê de crise 

Como há apenas três funcionários, o comitê será composto por todos. Ainda, 

a agência de assessoria e de advocacia que a FemiTaxi tem contratadas também 

farão parte dependendo da crise. 

O CEO Charles Calfat-Salem estará sempre à frente das crises, pois é quem 

responde pelos atos da empresa. Em seguida, o profissional de comunicação, pois a 

imagem sempre está em pauta. Os outros vão ser recolocados de acordo com a 

situação. 

 

Instrumentos de comunicação  

Em momentos de crise, os instrumentos de comunicação que serão usados 

pelo comitê são: releases, notas oficiais, coletiva de imprensa, e-mails e site. 
 
 

14.8. Acessibilidade 

14.8.1. Pessoas portadoras de necessidade especial 

 Para atender uma demanda de público especifica, os portadores de 

necessidades especiais, a TR3ND Comunicação propõe uma atualização no 

aplicativo para que o serviço possa alcançar todas as mulheres. 

 

Objetivos 

• Inclusão das pessoas portadoras de necessidades especiais no serviço; 

• Mostrar ser uma empresa que se preocupa com suas clientes; 

• Ganhar mais visibilidade, 
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Justificativa 

 Atualmente, a inclusão de todas as pessoas é um assunto discutido e justo. 

Por esse motivo, é um diferencial para a FemiTaxi oferecer o serviço de diferentes 

formas, para que consiga atingir diferentes categorias. 

 

Estratégias 

• Inserir a acessibilidade no aplicativo; 

• Modificar o sistema do aplicativo para que possa ser falado e não apenas 

digitado; 

• Estabelecer uma política de regra para a presença de cão-guia nos carros; 

• Preparar as motoristas para receber as pessoas com alguma deficiência. 

 

Desenvolvimento 

 Para incluir essas pessoas no serviço da empresa, a TR3ND Comunicação 

sugere inserir um sistema de voz no aplicativo, dessa maneira, uma deficiente visual 

pode escutar o passo a passo e pedir um táxi pelo comando de voz. 

 Além disso, a agência sugere fornecer um curso online para capacitar a 

motorista a receber uma cliente que precise de um certo tipo de ajuda. Nesse 

treinamento, a condutora aprende a palavras-chave na linguagem dos sinais e a 

lidar com a situação, deixando a passageira confortável. 

 Precisa também executar a liberação de cães-guia nas viagens de deficientes 

visuais, pois é necessário para algumas pessoas. Como são cães bastante treinados, 

deve-se permitir a presença deles nos veículos. 
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Figura 42: Acessibilidade 

	
Fonte: TR3ND Comunicação, 2018. 
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15. CRONOGRAMA 

 
Quadro 4: Cronograma geral de ações 

 2018 2019 
 

AÇÕES N
O

V 

D
EZ

 

JA
N

 

FE
V 

M
A

R
 

A
B

R
 

M
A

I 

JU
N

 

JU
L 

A
G

O
 

SE
T 

O
U

T 

Planejamento e acompanhamento             
Comunicação “a FemiTaxi”             
Missão, visão e valores             
Filme institucional             
Mudanças no sites             
Redes sociais             
Códigos de desconto             
Parceria externa S.F.C.             
Parceria Candice             
Mês da Mulher             
Outubro Rosa             
Especializações             
Release             
Mailing list             
Welcome kit             
Exames             
Botão de segurança             
S.A.F.             
Manual de Crise             
Acessibilidade             

Fonte: TR3ND Comunicação, 2018 
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16. ORÇAMENTO 

Quadro 5: Orçamento geral de ações 
 2018 2019  

TOTAL 
(R$) 

 
AÇÕES 

N
O

V 

D
EZ

 

JA
N

 

FE
V 

M
A

R 

A
B

R 

M
A

I 

JU
N

 

JU
L 

A
G

O
 

SE
T 

O
U

T 

Planejamento e acompanhamento 4050 4050 4050 4050 4050 5050 5050 4050 4050 4050 3050 3050 48600 
Comunicação A FemiTaxi1   500          500 
Missão, visão e valores1 400 400           800 
Filme institucional6     5000 5000 5000      15000 
Mudanças no sites1 300            300 
Redes sociais1   3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000   24000 
Códigos de desconto4   1115 1115 1115 1115       4460 
Parceria S.F.C. 4         315 515   630 
Parceria Candice4       100 100     200 
Mês da Mulher3    235 235        470 
Outubro Rosa1           150 150 300 
Especializações1           300 300 600 
Release1   300          300 
Mailing list1   400          400 
Welcome kit14 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 1644 
Exames7        4400     4400 
Botão de segurança1         150 150   300 
S.A.F. 1 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200 
Manual de Crise4 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 1500 
Acessibilidade5    100 100 100 100      400 

TOTAL GERAL: R$ 106.004,00 
Fonte: TR3ND Comunicação, 2018

																																																								
2Preços baseados em: bottom: <https://bit.ly/2zNw8in>; chaveiro: <https://bit.ly/2qJROb3>, carregador: <https://bit.ly/2OFD5Yf>; 
caixa:<https://bit.ly/2z6DCgZ> 
3 Preço baseado em: lixa de unha <https://bit.ly/2z5lgN7> 
5 Curso gratuito de libras: <https://bit.ly/1EqSzpg> 
7 Preço baseado em: exame toxicológico: <https://bit.ly/2RQko65> 
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17. CONSIDERAÇÕES 

Com o crescente uso da tecnologia as organizações passaram a valorizar a 

internet e o que ela pode oferecer, como mídias sociais, proximidade com os 

públicos de interesse, dinamismo, entre outras funções existentes nessa abrangente 

área. Estar presente neste universo globalizado é tão significativo que empresas 

oriundas da área tecnológica surgem a todo momento para oferecer novos serviços 

e, como consequência, a concorrência se faz presente. Isto significa que as 

organizações devem investir em diferenciais e, principalmente, na aproximação com 

os reais e potenciais clientes. 

O presente trabalho de conclusão de curso abordou teorias e conceitos que 

apontaram o cenário que o cliente está inserido, além de seus importantes 

diferenciais e pesquisas realizadas pela agência TR3ND Comunicação, que 

possibilitaram conhecer a FemiTaxi e seu público-alvo profundamente e criar 

estratégias de comunicação que pudessem atingir o objetivo em questão, além de 

fazer com que tais públicos tenham um sentimento de pertencimento em relação à 

organização.  

Sendo assim, foi apresentado neste projeto os objetivos e perspectivas da 

implementação e visibilidade da FemiTaxi em Santos, bem como uma pesquisa 

quantitativa aplicada que embasou as estratégias e ferramentas usadas pela 

agência. 

A organização de serviços de mobilidade urbana de aplicativo, FemiTaxi, foi 

escolhida como cliente do presente projeto experimental por estar dentro do 

universo moderno das startups, tratando-se de um serviço inovador e necessário, 

reafirmado na pesquisa realizada pela agência TR3ND Comunicação que resultou 

em um índice de 40,5% (ver tópico 10.6., gráfico 5 – pesquisa TR3ND 

Comunicação) de mulheres santistas que já sofreram algum tipo de assédio em 

serviços similares. 

 Diante desta conjuntura, este trabalho buscou se embasar em um campo de 

trabalho promissor. Para construir um projeto desta magnitude para a FemiTaxi, sob 

a perspectiva de Relações Públicas, Comunicação Organizacional e do Marketing, 

levando em consideração os aspectos internos e externos à empresa, sobretudo o 

que teria êxito na cidade de Santos, foi necessário desenvolver um plano de 
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comunicação completo, retificando as falhas encontradas e construindo propostas 

para a melhoria destas, além de propor novas ações para a implantação do serviço 

na cidade. 

Compreender a área de Relações Públicas e a multiplicidade do profissional 

foi essencial para a finalização deste projeto. A abrangente visão que um relações-

públicas apresenta, possibilita a concretização de diversas ações que têm a 

finalidade de aprimorar a atuação do cliente no âmbito que atua. 

 Com o intuito de aproximar a FemiTaxi do público feminino santista, as ações 

que fazem parte deste programa estratégico de Relações Públicas foram 

fundamentadas nas informações obtidas com o CEO e dono da organização, 

Charles-Henry Calfat-Salem, além das respostas conquistadas por meio da pesquisa 

realizada com 384 mulheres a partir de 15 anos residentes de Santos.  

Informações como o desconhecimento do aplicativo (ver tópico 10.6., gráfico 

8 – pesquisa TR3ND Comunicação), a alta concorrência, e a necessidade desse tipo 

de serviço no país (ver tópico 6 – pesquisa Datafolha), foram pretexto para a 

construção das ações aqui presentes. 

 Todo o plano de comunicação apresentado foi voltado para os principais 

públicos da organização: motoristas, clientes, imprensa e colaboradores, com 

objetivos e ferramentas específicas a cada grupo. 

A agência TR3ND Comunicação acredita que pode contribuir e promover 

melhorias, por meio das estratégias propostas, com a implantação da FemiTaxi e o 

sucesso na cidade de Santos, além de colaborar com a imagem e reputação da 

organização perante seus diversos públicos. 
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APÊNDICES 

Apêndice A – Questionário sobre o conhecimento do FemiTaxi para as 

mulheres de Santos 

 
1. Em qual bairro você mora? ________________________________________ 

2. Qual a sua faixa etária? 

(  ) 15 a 25                (  ) 26 a 35                (  ) 36 a 45                (  ) 46 ou mais 

3. Você tem filhos menores de 18 anos?   

(  ) Sim                      (  ) Não 

4. Já utilizou algum serviço de táxi de aplicativo?  

(  ) Sim                      (  ) Não 

5. Você já sofreu algum tipo de assédio enquanto estava em um táxi? 

(  ) Sim                      (  ) Não 

6. Qual (is) tipo (s) de assédio você já sofreu?  

(  ) Verbal           (  ) Sexual          (  ) Moral          (  ) Outros           (  ) Não sofri  

7. Você conhece ou já usou o serviço do FemiTaxi? 

(  ) Conheço e já usei        (  ) Conheço, mas nunca usei         (  ) Não conheço 

8. Você recomenda o serviço do FemiTaxi? 

(  ) Sim                                       (  ) Não                                   (  ) Nunca utilizei 

9. Você acha que se sente mais segura com uma mulher dirigindo o taxi? 

(  ) Completamente                    (  ) Parcialmente                     (  ) Indiferente 

10.  Você acredita que um taxi dirigido por mulher oferece mais segurança na 

viagem de filhos menores desacompanhados? 

(  ) Sim, se o menor for mulher                          (  ) Sim, em ambos os sexos    

(  ) Indiferente                                                    (  ) Não utilizaria 

11.  Você utilizaria um aplicativo que oferece um serviço de monitoramento ao 

vivo em viagens de menores desacompanhados? 

(  ) Sim                      (  ) Não 

12. Como você melhoraria o serviço do FemiTaxi? 

________________________________________________________ 
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Apêndice B – Entrevista com o CEO da FemiTaxi, Charles-Henry Calfat-Salem 

A entrevista abaixo foi realizada no dia 13 de abril de 2018, às 17 horas, na 

sede da organização em São Paulo – SP. 

 

1 – Por que e como surgiu a FemiTaxi? 

Eu conversava com algumas amigas e elas me falavam que muitas vezes, 

quando usavam outros aplicativos, tinham motoristas que davam em cima, ficavam 

olhando pelo espelho ou perguntavam se tinham namorado. Eu vi isso acontecer 

várias vezes. Então, pensei e falei para elas “imagina se criássemos um aplicativo 

que conectasse somente motoristas mulheres a passageiras mulheres?” e elas 

gostaram muito da ideia. Na época, isso faz uns quatro anos, eu registrei a marca 

FemiTaxi, mas faltou aquele “Vamos!”, para iniciar o aplicativo. No meio de 2016 

teve muito problema de assédio, aparecia muito nos noticiários sobre esses 

acontecimentos no metrô ou outros meios de transportes. Então, lancei o FemiTaxi. 

Sei que não vai resolver o problema de assédio, mas, pelo menos, terá uma 

alternativa para quem prefere motoristas mulheres. Nossa finalidade hoje é oferecer 

um transporte com segurança para as passageiras e motoristas mulheres. 

 

2 – A empresa trabalha com algum tipo de responsabilidade social? 

Sim, nós temos parceria com a Bem Querer Mulher. Essa ONG é 

representada pela Ana Maria Braga, e a gente faz questão de promover porque ela 

tem como objetivo proteger as mulheres de violência doméstica. No mês de março, 

doamos 1 real de cada corrida para a instituição.  

 

3 – Como é feita a rotatividade de mão de obra? 

Rotatividade de mão de obras por enquanto não tivemos. É uma empresa 

muito nova e pequena ainda. O que costumamos trocar são os terceirizados, a 

agência de marketing, por exemplo. 

 

 

4 – Todos os funcionários tomam conhecimento sobre políticas da 

organização? 

Sim, pois nós somos uma organização bem pequena. A gente se junta e 

vemos os gargalos, quais as estatísticas e tomamos medidas por meio disso. Nós 
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temos uma política que qualquer grande mudança esperamos 72h para validar ou 

não. Por exemplo, se vamos desativar, ativar uma cidade ou uma categoria no 

próprio aplicativo. 

 

5 – Fazem algum tipo de planejamento? Como essa questão funciona no 

FemiTaxi? 

Sim, o planejamento é muito importante e vale para todo mundo aqui na 

empresa, nós sempre estamos fazendo isso. Hoje eu falo com marketing, assessoria 

de imprensa, advogados e suporte de clientes antes de colocar qualquer ação em 

prática. Como somos uma organização pequena, não temos um setor ou um 

profissional específico para isso, então eu mesmo costumo fazer com todas as áreas 

necessárias. Quando fazemos, é a curto prazo, fazemos um planejamento mensal.  

Em relação as áreas específicas, a agência de marketing faz sempre um 

planejamento próprio, o financeiro também tem pois estamos mudando o sistema. 

Para exemplificar, hoje fizemos o pagamento das motoristas. Nós pagamos por meio 

de TED e semanalmente, pagamos uma a uma e é um trabalho horrível, muito 

demorado, levamos cerca de sete ou oito horas só para enviar cada pagamento. 

Daqui duas semanas vamos dar um cartão pré-pago, como o Mastercard, com o 

nome da motorista e aí estamos planejando como vamos fazer.  

 

6 – O FemiTaxi costuma se posicionar em relação a polêmicas ou outras 

questões? 

Sim, costumamos nos posicionar. Quando começamos com o FemiTaxi em 

2016, aparecia muito nas mídias que era discriminação por ser um aplicativo 

destinado apenas para as mulheres, então decidimos nos posicionar para mostrar 

que era uma ferramenta que dava a opção para a mulher fazer viagens mais 

seguras devido ao assédio, e não que era uma forma de discriminação. 

 

7 – Embora exista há pouco tempo, vocês costumam se inovar? 

Eu considero que é minha especialidade. Sempre tento buscar inovações 

tecnológicas, considero muito importante. Aqui no prédio onde o escritório do 

FemiTaxi está localizado, é ainda uma imobiliária, eu fui o primeiro a usar drones 

para gravar as áreas e colocar óculos 3D, então, quando o cliente vinha até aqui ele 

conseguia ver como iria ficar o serviço final. Eu acabei passando isso para o 
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FemiTaxi. Hoje nós temos o serviço de crianças desacompanhadas, é a melhor 

coisa que inovamos, ela (a criança) entra no carro para fazer a viagem sozinha e a 

motorista faz um live streaming com o celular dela e os pais podem acompanhar por 

meio de um link enviado a eles e não precisa ser necessariamente mulher, sendo 

criança pode usar o serviço tranquilamente. Ter essas inovações não é fácil, mas 

acabamos incorporando. Fomos os primeiros com o serviço de transporte para as 

mulheres, aí o pessoal acaba copiando, então temos que sempre estar inovando, 

caso contrário acabamos “morrendo na praia”. 

 

8 – Como lidam com os concorrentes? 

Tem aparecido muitos aplicativos concorrendo com a gente, na verdade, 

fazendo a mesma coisa, sem diferenciação. Nós somos mais caros, temos muito 

mais demandas de passageiros do que temos motoristas. Eu cobro mais caro para 

incentivar as motoristas a aceitarem corridas pelo FemiTaxi, pois pagamos mais que 

os outros aplicativos a elas, é quase o dobro do que o Uber paga.  

 

9 – Qual a filosofia do FemiTaxi? 

A nossa filosofia é promover a mulher e o trabalho, nós trabalhamos com o 

“girl power”, tentamos dar segurança e conforto, não o conforto se o banco do carro 

é agradável, mas no sentido de se sentir bem e não ter que lidar com perguntas 

indelicadas às 3h da manhã, por exemplo. 

 

10 – O que considera como pontos fracos e fortes? 

Ponto fraco são os gargalos que enfrentamos na demanda de passageiras. 

Estamos trabalhando para melhorar e ter menos gente que pede e não consegue 

seguir com a corrida, é uma fraqueza que estamos tentando resolver. O ponto forte, 

sem dúvidas, é o atendimento, geralmente em outros aplicativos, a motorista ou a 

passageira demora dias para ter um retorno. Nós monitoramos tudo, o serviço de 

crianças desacompanhadas, por exemplo, fica sempre na tela, além de outras 

corridas também. O atendimento à motorista e cliente é o ponto forte do FemiTaxi, 

além da vantagem competitiva com as inovações tecnológicas. 

 

 

 



	

	

158	

11 – Vocês se consideram sustentáveis? 

Nós tentamos ser aqui no escritório, mas a prefeitura e a receita federal, por 

exemplo, nos obrigada a imprimir muitos papeis. Por mim não teria nenhum papel na 

empresa. Parece pouco, mas quando temos que imprimir algo, usamos os dois 

lados da folha, as luzes sempre apagadas quando não são necessárias. Temos 

essa vontade ecológica, ela existe.  

 

12 – Quais são as maiores dificuldades encontradas no mercado? 

A falta de motoristas, sem dúvidas, é um problema. A passageira está 

acostumada com o Uber, ele é barato e o tempo espera é de dois ou três minutos. 

Nós trabalhamos com mulher, que representa 5% da mão de obra de motoristas de 

aplicativos e de passageiras que é, pelo menos, a metade. Então no nosso caso vai 

demorar mais mesmo pois não existem tantas mulheres motoristas nesse tipo de 

serviço.  

Treinamento é outra dificuldade pois é online, funciona com vídeos liberados no 

sistema, agora estamos mudando, vamos acompanhar se elas realmente assistem 

os vídeos, onde pararam, se abandonaram. Somos muito rígidos, se a motorista 

pega uma corrida e cancela em cima da hora, damos multa e suspendemos ela de 

pegar corridas até refazer o treinamento. O passageiro reclama com a gente, mas 

dependemos sempre das motoristas.  

 

13 – Como é feita a publicidade? 

A nossa publicidade hoje em dia, é quase 100% digital. É feita pela nossa 

agência contratada, temos assessoria de imprensa colaborando também, mas é 

tudo online. 

 

14 – Como é feito o recrutamento e seleção? 

A motorista baixa o aplicativo para motoristas “FemiTaxi – motoristas”, se 

cadastra e nós verificamos a documentação dela e se está tudo certo dentro da 

legislação, que tem que ser carro a partir de 2010, se tem passagem criminal. 
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15 - Qual é o relacionamento de vocês com a imprensa? 

Nosso relacionamento com a imprensa é constante. No começo quando 

lançamos o aplicativo eu dava cerca de três entrevistas por dia. A assessoria de 

imprensa trabalha diariamente (dias úteis), trabalhamos muito com press-release. 

A aceitação do serviço na mídia foi ótima de modo geral, o FemiTaxi tem o 

politicamente correto e a mídia gosta disso. No começo tivemos alguns problemas, 

mas nada muito grave. 

 

16 – Qual o objetivo do FemiTaxi? 

Nosso objetivo atual é ter mais downloads e motoristas. No lado institucional 

é ter mais parcerias, hoje temos com a Vizcaya. Nós nos tornamos grandes quando 

nos associamos com instituições grandes, ganhamos mais visibilidade e 

credibilidade. 

 

17 – Como se posicionam em relação ao assedio dentro do FemiTaxi? 

É uma boa pergunta, mas nunca tivemos um caso desse. Nossa reação seria 

pegar as duas versões do problema, vemos caso a caso para entender realmente o 

que aconteceu. 

 

18 – E mulheres transexuais? 

Nós já tivemos procura de mulheres transexuais com a dúvida se podiam 

trabalhar no FemiTaxi, e sim, podem, desde que tenham o documento já com o 

nome feminino e claro, respeitando os critérios legais como outras mulheres. 

Clientes transexuais também podem usar o serviço sem problemas. 
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ANEXOS 

Anexo A – Autorização do FemiTaxi 

 

 

 


