QUICKO LANÇA APLICATIVO PARA INTEGRAR MODAIS EM SÃO PAULO
Usuários poderão combinar e integrar diferentes modais, como ônibus, metrô,
bicicletas, e outros, para obter rotas mais rápidas, convenientes e baratas
São Paulo, outubro de 2019 – A Quicko, startup de inteligência em Big Data para
Mobilidade Urbana, anuncia o lançamento de um aplicativo gratuito para que os mais
de 21 milhões de habitantes da Grande São Paulo explorem a intermodalidade do
sistema de transporte em São Paulo. A ferramenta irá combinar diversos modais
presentes no ecossistema de mobilidade São Paulo, como ônibus, metrô, trem, carros
por aplicativos, bicicletas, entre outros, para criar rotas mais rápidas, baratas e
convenientes.
“Nós acreditamos que mais alternativas para se locomover, com base em informações
dinâmicas, favorecem os usuários a decidir o melhor caminho de forma inteligente,
conveniente e, claro, barata. Isso beneficia o usuário e melhora a qualidade de vida. Em
outras cidades do mundo, já passam por mudanças no seu sistema de mobilidade,
demonstrando que que a multi e intermodalidade é benéfica para a população e
queremos ser esse agente de transformação para essa mudança”, explica Pedro
Somma, Diretor de Relações Institucionais da Quicko.
Disponível para Android e iOS, o aplicativo da Quicko permite que os usuários insiram o
local de partida e destino para que, por meio do recurso de geolocalização dos
smartphones e a aplicação de Big Data e Inteligência Artificial, o app possa roteirizar a
melhor jornada em duas opções: mais barata e mais rápida, com atualização 24 horas
por dia, 7 dias de semana.
Além disso, os usuários poderão saber a localização exata das estações de bikes
compartilhadas e a quantidade disponível em cada uma, onde estão os pontos de ônibus
e quais linhas os atende, assim como a posição aproximada dos veículos no mapa e os
horários de chegada de cada um em tempo real, além de alertar simultaneamente sobre
os acontecimentos no trajeto, o ponto de descida e mudar de modal antes do destino
final, caso necessário.
O uso do aplicativo da Quicko será gratuito, inicialmente sem a obrigatoriedade de
cadastro, apenas requerendo autorização para acessar o GPS do smartphone do usuário.
De acordo com o CEO da startup, Maurício Quinze, o usuário não irá pagar para receber
as informações e roteirizar suas viagens. “O nosso app irá se remunerar por meio dos
parceiros, pois, em breve, iremos funcionar como um marketplace, unindo serviços de
conveniência para nossos usuários, durante a jornada dele”, explica.

Para oferecer a solução mais completa para os usuários paulistanos, a Quicko fornece
informações sobre diversos serviços de mobilidade urban, tanto de empresas privadas
como ,como Uber e Tembici, quanto de órgãos público, como Metrô, EMTU e SPTrans e
SP Táxi.
A Quicko surgiu no primeiro semestre de 2019, após uma captação de US$ 10 milhões
em investimento do Grupo CCR e J2L Partners. À frente da startup estão especialistas
em mobilidade, tecnologia e inovação: Mauricio Quinze (ex-Multiplus e Cielo), CEO;
Pedro Somma (ex-99 e Prefeitura de São Paulo) como CCO; e Marcos Martins (ex-CI&T
e Softtek), CTO.
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