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Somos um grupo de empreendedores e buscamos sempre a inovação,
em nossas empresas. Com perseverança, desenvolvemos com uma equipe especializada 

as melhores maneiras de levar aos clientes um método acessível e pioneiro de aluguel 
inteligente de carros, através do qual protegemos o capital de nossos clientes. 
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Aluguel
Inteligente
Em um contrato de 12 a 48 meses, no qual assinamos com 
nossos clientes, o cliente paga o aluguel inteligente no valor de 
50 a 60%, referente ao valor da tabela FIPE, da categoria esco-
lhida, dependendo da quilometragem escolhida pelo cliente, 
conforme tabela WINMOVE,  a WINMOVE lhe entrega o veículo 
da categoria escolhida, para uso, sem custos adicionais como: 
manutenção, IPVA, seguro, entre outros, com isso, a WINMOVE 
protege o capital do cliente e após o final do contrato escolhido 
entre 12 a 48 meses, a WINMOVE, faz um CASHBACK de 3% ao 
mês, porém somente no final do contrato escolhido pelo clien-
te e o cliente faz a devolução do veículo utilizado/contratado. 
Assim temos o aluguel inteligente de veículos.

Isto é o que chamamos de aluguel inteligente de veículos. 
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Vantagens
“Já pensou em ter o seu dinheiro protegido, enquanto você 
desfruta de um veículo (sem custos adicionais) no período de 
12 a 48 meses contratuais?” 

Este modo de aluguel inteligente tem inúmeras vantagens. 
Diante da mudança do antigo conceito de posse, seja de veícu-
los ou de bens, um modelo mais moderno e eficaz de aluguel 
por meio da proteção do seu capital, onde você pagará pelo uso 
e não pelo bem/depreciação do mesmo.

Nós apresentamos uma alternativa acessível em todo o país e 
para todos os públicos, incluindo diferentes classes sociais e 
modos de operação.



Escolha a quilometragem
ideal para seu uso.

(Consulte nossa Tabela)

Para os carros retirados em
uma localização e devolvidos

em outra localidade, será cobrado 
uma tarifa diferenciada.

(Consultar Tabela).

Reservas sujeitas a
disponibilidade de veículos.

A winMove não garante a escolha 
do modelo do veículo. A reserva 

será feita de acordo com os grupos 
disponíveis na localidade.

Os benefícios não são válidos sobre 
taxas e produtos não inclusos na 

tarifa da parceria, como, Proteções 
Ampliadas, winMove, Cadeira de 

bebê, Assento de elevação e outros.



Serviços
Para a winMove, mobilidade e conectividade têm tudo a ver com
a produtividade, qualidade e flexibilidade do cliente a um custo
significativamente reduzido. Cuidamos de todo o ciclo de vida
da frota da empresa, permitindo que você mantenha o foco no 
seu negócio. 

Ganha quem dirige o carro e quem dirige a empresa.





A plataforma winMove.app foi desenvolvida
pensando na conectividade global dos produtos 
oferecidos aos seus clientes e usuarios.

PORTAL
SISTEMA ADMINISTRATIVO
PAINEL DO USUÁRIO
APLICATIVO
REDES SOCIAIS



Frotas
COM A WINMOVE, VOCÊ ESTÁ SEMPRE EM MOVIMENTO

A gente sabe que as necessidades das pessoa estão sempre mudan-
do. Por isso, oferecemos mais flexibilidade nos contratos e personali-
zação de opcionais como reparo de acidentes, carro reserva e manu-
tenção. Você também conta com as ferramentas mais modernas para 
acessar e gerenciar informações do seu veiculo online e em tempo 
real, assistência 24 horas, uma rede de parceiros com mais de 4.500 
fornecedores e um atendimento aprovado por 97,7% dos usuários*.



aluguel
A winMovi é a solução para suas necessidades em mobilidade, com 
toda a conveniência que só quem mais entende de aluguel de 
carros pode oferecer. Para que você possa conduzir boas histórias, 
aqui você escolhe qual modelo de carro é melhor para você: econô-
micos, intermediários, executivos, utilitários, blindados. 

Com a frota mais nova do país, estamos prontos para atender 
nossos clientes em qualquer tipo de necessidade. E você ainda 
conta com comodidades como locação com motorista, cadeiras de 
bebês e GPS, tarifas e pacotes especiais de aluguel.



Gestão
de Frotas
Cuidamos da sua frota para você cuidar dos seus negócios: carros 
sempre novos, documentação em dia e ferramentas modernas de 
gestão são apenas algumas das vantagens!



Menor custo com maior qualidade
Seja qual for o tamanho da sua frota, a terceirização reduz
custos e gera eficiência para sua empresa.

Parceria para impulsionar resultados
Sistemas de gestão tecnológicos para apoiar decisões
e potencializar as estratégias do negócio.

Especialistas no controle da frota 
Presença nacional, fornecedores credenciados e atendimento
24 horas para você ficar tranquilo.

Colaboradores satisfeitos 
Carros sempre novos e sem burocracia para motivar quem
ajuda sua empresa a crescer.



Franchising
A divisão de Franchising representa o modelo utilizado pela Pla-
taforma winMove como estratégia de expansão da marca e am-
pliação de sua rede de distribuição na América do Sul.

Nossa eficiente operação corporativa é considerada uma das mais 
avançadas no modelo de franquias.
 
Contribuímos com o sucesso de nossos franqueados transferindo 
know-how com eficiência e promovemos, assim, sólidos relacio-
namentos. É por meio do modelo de franquias que a winMove 
expande sua presença nacional e busca se tornar uma das maio-
res rede de aluguel inteligente de carros.

Solicite a visita de um representante winMove



winmove.app |  contato@winmove.app
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