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Tornar-se ecológico é algo que traz grande
prestígio

Todo operador de "táxi verde" da Califórnia cita o orgulho
cívico como um fator motivador na decisão de comprar
veículos de baixa emissão.

Presidente da Luxor Cab, John Lazar, com “máquinas

limpas”



“Green Cab” É o Nome de 
Uma Nova Empresa de Táxi Muito Popular 

Uma empresa pequena que atraiu a atenção da mídia e 

ganhou notoriedade instantânea por operar

exclusivamente com uma frota híbrida.



Ecologização é uma boa política

Em 2008, a cidade de São Francisco definiu as metas para

reduzir as emissões de gases de efeito estufa.  A prefeitura

deixou que o setor de táxis decidisse como atingir as metas

até 2012.

O prefeito Gavin Newsom anunciou aos jornalistas que a frota de 

táxi seria 57% verde em março de 2010.



Ecologização é um Bom Negócio

Os grupos ambientalistas queriam um plano agressivo

para a ecologização dos táxis de LA.

Os operadores de táxi foram à Câmara Municipal com 

um plano de ecologização muito moderado.

Resultado: Os táxis de LA serão 80% verdes num 

prazo de cinco anos.



Os Táxis Verdes Chegam à Disneylândia

Os veículos a GNV ajudaram a Yellow Cab de Northern 

Orange County a ganhar um contrato de exclusividade

para prestar serviço de táxi na Disneylândia.  

A empresa ganhou um contrato semelhante com o 

Aeroporto John Wayne oferecendo táxis com baixa

emissão.



"Ar Saudável" para os Aeroportos

O Aeroporto Internacional de São Francisco usou um incentivo de 

antecipação para estimular a adoção voluntária de veículos GNV.

Em San Diego, os táxis "ar saudável" têm isenção das taxas de 

viagem.

Um táxi no Aeroporto Internacional de San Diego



Yellow Cab Faz Parceria com a Clean Energy

A Clean Energy construiu um posto para reabastecimento de GNV de 

2 milhões de dólares na propriedade da Yellow Cab Coop

A frota da empresa será 100% verde este ano.



Os Táxis Elétricos Estão Chegando a
San Jose e São Francisco

A parceria público-privada vai demonstrar a viabilidade dos 

postos de troca de bateria.

O projeto cria infra-estrutura e espera para ativar o 

interesse público nos veículos elétricos.



Piratas Na estrada Para o Verde

Los Angeles controla táxis ilegais com a polícia.

Excesso de taxis significa que não há dinheiro para ecologização

no sul de Los Angeles e em Sacramento.



Expedição eficiente pode economizar combustível

Os novos aplicativos de smart phone podem reduzir as viagens
e os quilômetros não remunerados.



A Experiência da Califórnia

A ecologização está melhorando a imagem do setor de táxis.

As parcerias com empresas privadas incentivam as frotas de 

táxi verde.

O investimento privado cria infra-estrutura de abastecimento.

A ecologização é uma oportunidade para os operadores de táxi

participarem na elaboração de regulações razoáveis.

O excesso de oferta de táxis é ruim para as iniciativas de 

ecologização.

Estão chegando outros avanços tecnológicos, inclusive melhor

expedição mais eficiente.


