
Verus Group investe na Hands, empresa pioneira em mobile advertising   
 
 
O Verus Group, grupo de investidores em empresas de tecnologia early stage, investiu 
recentemente na Hands Produção e Veiculação de Mídia Ltda. 
 
A Hands utiliza equipamentos mobile como canal de comunicação e relacionamento 
entre marcas e usuários, buscando sempre o melhor uso de segmentações, canais e 
formatos exclusivos que entreguem a melhor experiência ao consumidor.   
 
Na área de produtos, a Hands fornece, mensalmente, mais de dois bilhões de 
impressões e possui um portfolio completo de mobile advertising.  
 
Um dos produtos que mostram a busca de constante inovação pela empresa na área 
mobile é o recém-lançado Mobile Data Management (MDM). O MDM é uma 
plataforma de extração e análise de dados que capacita a criação de audiências 
comportamentais tendo como base as informações coletadas através de dispositivos 
móveis.  
 
Em 2007, João Carvalho e Sergio Percope co-fundaram a Pontomobi, principal empresa 
da América Latina com foco em mobile development, que em 2015 foi adquirida pelo 
grupo DAN – Dentsu Aegis Network. Em 2009, João e Sergio começaram a atuar em 
mobile advertising através da criação da RedeMobi, adnetwork mobile criada dentro 
do Grupo Pontomobi. Em 2011, através da Pontomobi, adquiriram a operação da 
Hands, empresa criada em 1.999 que é pioneira no mundo mobile desde os tempos 
dos palmtops. Em 2014, houve o spin-off da Hands que passou a atuar de forma 
independente da Pontomobi, focando exclusivamente em Mobile Advertising, sob o 
comando de João e Sergio, CEO e CGO, respectivamente.  
  
Os serviços da Hands são prestados a clientes tais como Ford, Fiat, VW, Itaú, 
Santander, Bradesco, Natura, Unilever, P&G, Coca-Cola, Latam, GOL, Expedia dentre 
outros e conta também com soluções para empresas pequenas e médias. 
 
 Sobre os investidores 
 
O Verus Group investe em empresas early stage com modelos de negócios baseados 
em tecnologia, de diferentes áreas de atuação. O grupo aporta tipicamente entre 
R$200 mil e R$ 1 milhão, além de todo expertise de 28 investidores com background 
variado tais como altos executivos, empreendedores de sucesso, bankers, advogados e 
experts em tecnologia. O Verus Group atua também como co-investidor com outros 
grupos anjo e VCs em operações maiores.  
 
 


