PEDRO SOMMA ASSUME CARGO DE CEO DA QUICKO
Executivo possui experiência em Mobilidade, Empreendedorismo e Tecnologia,
com passagens por grandes empresas, como Natura e 99, e em órgãos
públicos, como na Secretaria de Desenvolvimento Econômico de São Paulo

Somma já estava na startup direcionando estratégias comerciais e de Relações Institucionais

São Paulo, janeiro de 2020 - A partir de janeiro de 2020, a Quicko, startup de big data
em Mobilidade Urbana, será liderada por Pedro Somma. O novo CEO foi um dos
primeiros executivos contratados e ocupava os cargos de Diretor Comercial e de
Relações Institucionais.
Com experiência em grandes empresas, como a Natura, Somma liderou a área de
operações da 99, referência em serviço de transporte compartilhado e um dos primeiros
unicórnios brasileiros. Ele exerceu ainda cargos em órgãos públicos como Câmara
Municipal de São Paulo e Secretaria de Desenvolvimento Econômico da capital paulista.
Formado em Relações Internacionais pela Universidade de São Paulo (USP), o
executivo é entusiasta de Tecnologia e Inovação, atuando também como mentor de
outras startups e empreendedores.
Por sua vez, Maurício Quinze, que ocupava o cargo de CEO da Quicko e foi um dos
responsáveis pela criação e lançamento da startup, passa a integrar o Conselho
Administrativo. Na nova posição, Quinze poderá contribuir em decisões estratégicas da
empresa com toda a experiência adquirida ao longo dos anos em grandes companhias
como, por exemplo, Cielo, Itaú e Tam.
“Trilhamos um caminho muito importante em 2019, com a criação e lançamento do
primeiro aplicativo totalmente intermodal para Mobilidade Urbana. Agora, a Quicko terá

um novo momento pela frente e será um prazer continuar contribuindo de uma maneira
mais estratégica”, explica Quinze.
“O papel do Quinze na construção da Quicko foi fundamental e será um grande desafio
dar sequência ao seu trabalho. Nesse sentido, em 2020 nossa prioridade será melhorar
ainda mais a experiência que o aplicativo proporciona aos seus usuários, garantindo a
expansão e o crescimento do negócio”, afirma Somma.
SOBRE A QUICKO (www.quicko.com.br)
Startup de inteligência em Big Data de Mobilidade Urbana, a Quicko analisa cerca de 15 modais disponíveis
em São Paulo, o comportamento dos mais de 21 milhões de habitantes da região metropolitana e, com base
nessas informações, oferece diversas soluções para os usuários integrar, de forma fácil e simples, diversos
meios de transporte, como automóveis, apps de carros, bicicletas, ônibus, patinetes, e etc., para obter uma
jornada mais rápida e conveniente. Além disso, a empresa ajuda os usuários a traçar opções de rotas, meio
de transporte e serviços baseado em suas próprias preferências, também alertando-os em tempo real sobre
acontecimentos no caminho e modais escolhido.
No início de 2019, a Quicko recebeu um aporte financeiro de aproximadamente US$ 10 milhões do Grupo
CCR e J2L Partners.
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