QUICKO APP CHEGA À GRANDE SALVADOR
Aplicativo cria roteiros mais rápidos e convenientes para usuários do transporte público, combinando
diferentes modais, como ônibus, metrô, Bike Salvador e carros de aplicativo, além de mostrar em
tempo real a situação das linhas e enviar notificações de eventuais ocorrências

Quicko mostra os melhores caminhos para os mineiros combinando ônibus e metro, além de situação em tempo real e notificações de
ocorrências

São Paulo, dezembro de 2020 – O Quicko App, primeiro roteirizador intermodal gratuito do mercado
brasileiro, chega à Região Metropolitana de Salvador. Com o aplicativo, é possível criar caminhos mais
rápidos e econômicos, combinando modais públicos e privados, como ônibus, metrô, bicicletas
compartilhadas do Bike Salvador, em parceria com a Tembici, e transporte individual, como Uber e
99.
Disponível para Android e iOS, o app também permite localizar pontos de ônibus e as estações de
metrô e bikes compartilhadas mais próximas. O usuário também recebe alertas e informações sobre
eventuais ocorrências no sistema de transporte, por meio da Central de Notificações. Com a
ferramenta, é possível 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 ainda
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).

“Nossa proposta é facilitar a vida dos usuários do transporte público, pois nosso aplicativo sugere
caminhos mais convenientes, rápidos e econômicos combinando diversos modais. Dessa forma, as
pessoas podem aproveitar melhor a jornada durante o deslocamento, além de ter mais segurança
neste período em que vivemos”, explica Pedro Somma, CEO da Quicko. Hoje, a Quicko já está presente
em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte. Em pouco mais de um ano de vida, o aplicativo já
superou a marca de 1,7 milhão de downloads.
Os usuários de Android contarão com duas ferramentas muito importantes para maior segurança no
transporte público: o compartilhamento de rotas, que permite enviar informações para contatos,
como horário de embarque, número da linha e horário e lugar de chegada; e a possibilidade reportar
e consultar ocorrências no trajeto dos ônibus, como lotação, atraso ou lentidão, parada inesperada,
além da possibilidade de avaliar o motorista e as condições do veículo, entre outras categorias.
Outro diferencial do aplicativo é a Central de Benefícios, em que os usuários do Quicko APP poderão
aproveitar ofertas e descontos exclusivos de parceiros como ClickBus, comparativo de preços e
reservas online para rotas de ônibus de longa distância, e 12min, aplicativo que fornece uma seleção
de resumos em áudio de livros mundialmente populares.

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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