QUICKO ANUNCIA NOVO HEAD DE PRODUTO E TECNOLOGIA
Com 15 anos de experiência em Produto no Mercado Livre, profissional
acumula passagem por diferentes países da América Latina, como Argentina,
Chile e Brasil

Profissional acumula experiências em produtos e assume a parte de produto e tecnológica da Quicko

São Paulo, novembro de 2019 - A Quicko, startup de Big Data em Mobilidade Urbana,
anuncia Uriel Jaroslawski (ex-Mercado Livre) para o cargo estratégico de CPO/CTO com
foco em tecnologia e produto.
Formado em Engenharia de Informática de Sistemas pela Universidade del CEMA, de
Buenos Aires, Uriel iniciou sua carreira profissional como estagiário de Desenvolvimento
no Mercado Livre, em 2005, e se manteve na companhia por quase 15 anos. Durante
este período, ele exerceu diversas funções, como Head de Engenharia e
Desenvolvimento de Produtos com foco em Classificados para Imóveis, Serviços e
Veículos, além de trabalhar em diferentes escritórios da empresa na América Latina.
Em 2017, ainda pelo Mercado Livre, Uriel veio para o Brasil e trabalhou na aquisição e
integração da plataforma Becommerce, principal ferramenta externa para vendedores
de marketplace. Um ano depois, assumiu a posição de Head de Open Platform
Marketplace Brasil, onde desenvolveu ferramentas integradas e contribui para a
formação de um Centro de Desenvolvimento da empresa na capital paulista.

“Gostaria de aproveitar a minha experiência construindo produtos digitais na América
Latina para contribuir com o time em levarmos a experiência de mobilidade urbana das
pessoas a um nível superior”, afirma Uriel.
O CEO da Quicko, Maurício Quinze, comemora a chegada do profissional no time da
startup. "Estamos muito felizes com a chegada do Uriel pela competência e experiência
que ele traz consigo. A Quicko deu seus primeiros passos e iniciamos os movimentos
de escalar o negócio. A chegada do Uriel vem ao encontro desse objetivo e nos capacita,
alinhado a outros movimentos, a levar o negócio a um outro patamar."
SOBRE A QUICKO (www.quicko.com.br)
Startup de inteligência em Big Data de Mobilidade Urbana, a Quicko irá analisar os 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, irá oferecer 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 ajudará os usuários a traçar
opções de rotas, meio de transporte e serviços baseado em suas próprias preferências, também alertandoos em tempo real sobre acontecimentos no caminho e modais escolhido.
Com captação de aproximadamente US$ 10 milhões do Grupo CCR e J2L Partners, a startup é comanda
por especialistas em mobilidade, tecnologia e inovação, como: Mauricio Quinze (ex-Multiplus e Cielo), CEO;
e Pedro Somma (ex-99 e Prefeitura de São Paulo) como CCO.
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