QUICKO APP LANÇA COMPARTILHAMENTO DE ROTA
Com foco na segurança do usuário, nova função do aplicativo permite o compartilhamento
informações em tempo sobre seu trajeto a outras pessoas,
como horário de embarque, número da linha e lugar de chegada

Agora usuários do Quicko App poderão compartilhar informações da rota e aumentar a segurança durante seu trajeto

São Paulo, novembro de 2020 – Em recente pesquisa da Rede Nossa São Paulo, cerca de 4% dos
usuários de ônibus na capital citam furtos e roubos como um dos principais problemas a serem
resolvidos no transporte coletivo e 2% mencionam o assédio sexual. Dos entrevistados, 3% optam por
outros meios de transporte ante ao ônibus municipal por não se sentirem seguros. A pesquisa também
destacou que 32% dos entrevistados usariam mais a bicicleta se houvesse mais segurança na cidade.
Furtos, roubos (38%) e desrespeito dos motoristas (29%) permanecem como os motivos que mais
afetam a vontade dos paulistanos a utilizar ciclovias e ciclofaixas.
Diante desse cenário, o Quicko App, primeiro roteirizador intermodal gratuito do mercado brasileiro,
lança uma nova função com foco na segurança dos usuários. A ferramenta permite que os usuários,
antes de iniciar uma viagem pelo aplicativo, possam compartilhar as informações de sua rota com
familiares e amigos, como horário de embarque, número e nome da linha de ônibus e, ainda, horário
previsto para chegada.
“Desde o lançamento do nosso aplicativo, buscamos formas de melhorar a jornada dos nossos
usuários. Conversando com eles, entendemos que a possibilidade de compartilhar rotas seria muito
importante para melhorar diretamente a qualidade de vida das pessoas. A tecnologia e a informação
são fundamentais para que os usuários possam encontrar as formas mais inteligentes, convenientes,
econômicas e seguras para se deslocar”, explica Pedro Somma, CEO da Quicko.

O Quicko App, que está disponível para Android e iOS, já permite ao usuário traçar caminhos mais
rápidos e econômicos combinando mais de um modal, como ônibus, metrô, bicicletas compartilhadas
e carros por aplicativo. Além disso, oferece a localização de pontos de ônibus e as estações de metrô
e bikes compartilhadas mais próximas, além de mostrar os horários dos ônibus em tempo real e enviar
alertas e informações sobre eventuais ocorrências no sistema de transporte, por meio da Central de
Notificações. Com a ferramenta, os usuários podem saber se há mudanças ou intervenções nas linhas
de ônibus, metrô ou trem. A central pode ser acessada diretamente no aplicativo, no menu do lado
esquerdo, onde é possível conferir orientações sobre medidas de segurança para o uso do transporte
público e de outros modais em meio à pandemia do novo coronavírus (Covid-19).
O compartilhamento de rotas está disponível para aparelhos com sistema Android nas quatro cidades
onde a Quicko está presente: São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Lançado há pouco mais de
um ano, o aplicativo já superou a marca de 1,5 milhão de downloads.

SOBRE A QUICKO (http://www.quicko.com.br)
A Quicko é uma Startup de Mobilidade Urbana que oferece diversas soluções para a pessoa integrar, de forma fácil e simples,
diferentes meios de transporte, como táxis, carros de aplicativo, bicicletas, ônibus, trens, Metrô etc., para garantir uma
jornada mais rápida e conveniente. O app traça rotas a partir de diversos modais disponíveis e do comportamento dos
próprios usuários. Além disso, a empresa ajuda o usuário a definir trajetos por meio de transportes e serviços baseados em
suas próprias preferências, também alertando-os em tempo real sobre acontecimentos no caminho e modais escolhidos.
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