
VOUCHER 

ELETRÔNICO 



Apresentação Voucher Eletrônico 
MSO EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TAXISTA LTDA. 

Avenida Eduardo Ribeiro nº520 – Edificio Manaus Shopping Center, 6º andar, sala 601. 
CNPJ: 03.000.770.0001/22 

Voucher Eletrônico é uma solução 
totalmente integrada, que a Tucuxi esta 
disponibilizando para que o cliente possa 
simplificar e agilizar a gestão de sua 
empresa com os gastos com táxi. O que 
hoje é um processo muito trabalhoso. 
Com o voucher eletrônico da Tucuxi os 
gestores passam acompanhar em tempo 
real todas as transações e histórico das 
corridas, além de contar com diversos 
graficos e relatorios de utilização.  

 

 



Além de ter total controle sobre 
os gastos de seus setores e 
funcionários, os gestores podem 
estabelecer  regras e configurar 
limites para o uso do táxi. 

Tendo como diferencial o pagamento eletrônico 
com a máxima segurança, feito diretamente 
dentro do táxi no smartphone do motorista por 
meio de senha individual e criptografada pelo 
sistema. 
 



Como funciona 

Seus colabores solicitam o táxi por uma das três plataformas que a Tucuxi oferece: 

WEB 

https://portal.taxidigital.net 

APP 

TUCUXI RÁDIO TÁXI 

CALL CENTER 

2123-9090  
99309-3746 
98417-7753 

99111-7701 
98818-0307 
98188-6844 

para o colaborador 

Ao final da 
corrida 
preenchem sua 
senha no 
smartphone do 
motorista. 

Em tempo real 
todos os 
detalhes da 
corrida são 
enviados ao 
portal da 
empresa.  



Cadastro da empresa 

Dados necessários para cadastro: 

 NOME 
 MATRICULA – (CASO EXISTA) 
 SETOR – (CASO EXISTA) 
 SETOR EXTRA – (CASO EXISTA) 
 EMAIL – (NÃO OBRIGATORIO) 
 SENHA – (PODE SER A ESCOLHA DA EMPRESA OU CRIADA ALEATORIAMENTE 

PELO SISTEMA) 
 MOTIVO – (CASO SEJA NECESSÁRIO) 

• Após o cadastro a Tucuxi garante total transparência e elimina de 
vez 100% da utilizações de papeis no processo. Os colaboradores 
ganham mobilidade e rapidez para chamar e pagar uma corrida.  

• Já a empresa economiza mais de 40% nas despesas corporativas 
com táxi, pois passa ter controle total sobre os gastos. 

 



Como funciona 

para a empresa 

 Fornece dados para cadastro no sistema eletrônico definindo perfis para 
quem será cadastrado. 

PERFIL FUNÇÃO 

GESTOR PRINCIPAL FUNÇÃO, ACESSO A TUDO 

SUB-GESTOR ACESSO A TUDO QUE FOR DESIGNADO 

AUTORIZADO AUTORIZADO UTILIZAR TÁXI 



MAIS OPÇÕES OFERECIDAS 

 Visualizar em tempo real o valor gasto e a quantidade de corridas; 
 

 Gráficos separados e com detalhes de 
valores e quantidade de corridas por 
centro de custo ou até mesmo por 
funcionário; 

 

 Detalhes da corrida como, todos os 
dados do motorista e do veiculo que 
realizou a corrida e o trajeto 
realizado por ele; 



MAIS OPÇÕES OFERECIDAS 

 Relatórios disponibilizados em Excel. 
Sendo possível por cronograma de 
datas, por centros de custo e até 
mesmo por sub empresas; 

 
  Acompanhar serviços em andamento; 

 Determinar que um funcionário ou um centro de custo tenha 
um determinado valor ou quantidade de corridas para uso, 
estipulando saldo; 

 
 Bloquear que corridas sejam solicitadas em determinados horários 

ou dias; 
 

 Rateio de corrida: Pode ser utilizado para rotas ou em 
casos específicos que um funcionário de um setor 
precisará do táxi, porém o valor deve ser debitado de 
outro centro de custo; 

 



MAIS OPÇÕES OFERECIDAS 

 Voucher avulso – Para uma pessoa que não 
esteja cadastrada, é possível criar um voucher 
avulso que ao final da corrida deixa de existir; 

 O sistema oferece uma opção de pre-
aprovação. Que seria a opção de todos 
usuários estarem bloqueadas e só serem 
liberados após uma aprovação de um 
gestor; 

 O Possibilidade ao gestor ou o responsável 
pelo centro de custo receber um recibo de 
cada corrida realizada por seus usuários; 

 Visualizar as redes credenciadas de outros 
estados que já oferecem o mesmo serviço 
para os casos em que algum funcionário irá 
prestar serviço em outro estado 
(Transbordo Eletrônico). 


