
uMov.me acelera startups inovadoras em parceria com 
Estarte.Me e WOW  

O uMov.me Labs, programa de aceleração corporativa pioneiro no RS, oferece 
oportunidade para empreendedores desenvolverem seu produto a partir de uma 

plataforma já existente. 

  

Empresa focada exclusivamente em mobilidade e no fornecimento de 

solução para o mercado corporativo, a uMov.me lança, em parceria com as 

aceleradoras Estarte.Me e WOW, o uMov.me Labs. O projeto, que é pioneiro 

do Rio Grande do Sul, abre ciclos de aceleração a startups para criação de 

ferramentas de mobilidade que se utilizem da plataforma tecnológica da 

empresa. 

"No uMov.me Labs as startups receberão  mentoria tecnológica e de 

negócio, além de acesso aos canais de distribuição. Acreditamos que isso 

contribuirá para a competitividade destas jovens empresas no mercado 

nacional e internacional. Na Estarte.Me e WOW buscamos competências que 

oferecerão às startups ainda maior conhecimento e suporte aos negócios", 

explica Alexandre Trevisan, CEO da uMov.me. 

A plataforma desenvolvida pela uMov.me permite que empresas possam 

construir aplicativos móveis corporativos sem programação. Com esta solução 

se consegue alta tecnologia e velocidade a um custo competitivo. A ferramenta 

conta com 40 mil usuários ativos e 200 parceiros no Brasil e no exterior que 

levam tecnologia de ponta para o cliente final. 

Outro benefício importante é o fato da startup estar junto com seu 

principal parceiro de negócio durante o processo de aceleração, que além de 

experiência e visão de mercado pode trazer outros parceiros em potencial. 

“A Estarte.Me acredita muito nesta aliança entre empresas estabelecidas 

e aceleradoras. Juntas podem ajudar a promover efetivamente a inovação 

corporativa, explorando novas oportunidades de negócios”, comenta Maurício 

Centeno, sócio-fundador da aceleradora gaúcha e idealizador do projeto. E 

completa: “Essa prática de aceleração corporativa já é muito forte no mercado 

americano e europeu.”  



Startups de soluções mobile em estágio inicial ou com apenas uma boa 

ideia na cabeça poderão se candidatar ao processo de aceleração. Os projetos 

devem ser aderentes aos conceitos da plataforma uMov.me, que opera em 

mais de mil aparelhos, entre smartphones e tablets. 

"O projeto uMov.me Labs é uma oportunidade para apoiarmos 

empreendedores que estão numa fase mais inicial em seus projetos e que, por 

isto, teriam poucas chances de serem selecionados em nosso programa de 

aceleração padrão", afirma André Ghignatti, diretor-executivo da WOW. 

As inscrições para o programa poderão ser feitas através do hotsite 

http://umov.me/labs de 10 de novembro a 10 de dezembro. A equipe precisa ter 

no mínimo um desenvolvedor e deverá estar presente em Porto Alegre, no Rio 

Grande do Sul, com disponibilidade de dedicação em tempo integral no período 

de 3 meses.  

As cinco selecionadas passarão por uma semana de imersão na 

uMov.me. O restante do período será na Estarte.Me com mentoria de ambas 

aceleradoras, além de acompanhamento técnico e de mercado semanal da 

empresa. As startups receberão um investimento de R$ 30 mil reais e as 

aceleradoras terão direito a 15% do novo negócio criado.  No final serão 

apresentadas para o mercado de investidores através de um evento 

direcionado a fundos de investimento e investidores-anjo atuantes. 

 

Sobre a uMov.me: Empresa focada exclusivamente em mobilidade e no 

fornecimento de solução para o mercado corporativo. A plataforma é construída 

na modalidade de software como serviço (SaaS) e oferece soluções para 

automatizar atividades em campo. Como resultado, aprimora a gestão de 

empresas de diferentes portes e segmentos de atuação. Atualmente, a 

ferramenta conta com mais de 40 mil usuários ativos em mais de uma centena 

de empresas. São milhões de operações de campo e mais de 200 parceiros no 

Brasil e no exterior. Em 2013, foi citada pelo Gartner como visionária no 

mercado de mobilidade transformando a gestão de operações no campo em 

resultados. Neste mesmo ano, a uMov.me passou a fazer parte do portfólio de 

investimentos da TOTVS | Ventures. Mais informações: www.umov.me  



 

Sobre a Estarte.Me: Aceleradora focada em negócios digitais, a Estarte.Me 

é coordenada por Maurício Centeno - profissional da área de gestão em 

tecnologia com muita experiência em grandes corporações e também em 

empreendimentos próprios. Com modelo de trabalho flexível, formatado para 

se adaptar a cada nova startup, com um ano e meio de atuação já conta com 

cinco aceleradas, entre elas a primeira de games do Estado. A empresa 

oferece capital semente, espaço físico para o desenvolvimento do projeto, bem 

como todo o suporte necessário - técnico, de gestão, de marketing, de 

finanças. Mais informações: www.estarte.me 

 

Sobre a WOW: Fundada em 2013, a WOW, uma das primeiras aceleradoras 

de startups do sul do Brasil, é única por contar com a experiência de um grupo 

de mais de 57 investidores, além de ser a primeira a ter uma separação 

institucional entre as funções de aceleração e de investimento, proporcionando 

mais transparência e segurança nas transações. Sem fins lucrativos, não está 

associada a nenhuma instituição de ensino ou pesquisa. Seu objetivo é apoiar 

startups selecionadas pelo grau de inovação, potencial de mercado e perfil 

empreendedor de vários setores da economia, tais como agronegócios, 

biotecnologia e saúde, energia e eficiência, internet e mobile B2B, óleo e gás, 

tecnologias para varejo. Para as startups, oferece capital, infraestrutura, 

capacitação, mentoria e networking, a fim de gerar resultados sustentáveis. 

Mais informações: www.wow.ac  

 

  


