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INTRODUÇÃO_

Se você não cresceu com celular e acesso ilimitado à 
internet, provavelmente tem uma vívida lembrança de 
como tudo era diferente antes da revolução digital. A re-
alidade que ficou para trás envolvia muito mais papel e 
menos agilidade. Hoje, há soluções digitais para ajudar em 
quase todas as tarefas do nosso dia a dia.

Para aprender mais sobre determinado assunto, basta 
uma pesquisa no Google em vez de folhear enciclopé-
dias. Não pode esquecer de um compromisso? Anote-o 
em uma agenda na nuvem, não de papel, e você poderá 
receber notificações por e-mail e no celular. Está tudo 
online, em sites e aplicativos.

Claro que há pessoas que ainda preferem os métodos 
antigos para realizarem determinadas tarefas, mas é 
inegável que as ferramentas digitais trazem grandes van-
tagens. No ambiente profissional isso se potencializa, pois 
a tecnologia resulta em um trabalho mais ágil e eficien-
te. Isso vale para gestão financeira, controle de vendas 
e estoque, marketing e, cada vez mais, para a área de 
recursos humanos (RH), com as chamadas HR Techs.

Muitas HR Techs apresentam soluções para facilitar e 
otimizar a seleção de candidatos. É o caso da Revelo, 
que ajuda empresas a encontrarem talentos acima da 
média, que não usam os canais tradicionais de procura de 
emprego, reduzindo em até 70% o tempo de contratação.

Há também HR Techs que criam ferramentas focadas na 
gestão do bem-estar e no desenvolvimento de seus fun-
cionários. E também uma área nova, que podemos con-
siderar uma intersecção com o marketing: a reputação 
da marca como empregadora, a partir do depoimento de 
atuais e antigos colaboradores.

HR é a sigla para Human Resources (Recursos 
Humanos). As HR Techs são empresas que de-
senvolvem soluções tecnológicas para a área. 
Seu objetivo é melhorar os processos de RH das 
empresas que utilizam seus serviços. A grande 
inovação é a possibilidade de aumentar a efici-
ência e inteligência do setor e, ao mesmo tem-
po, reduzir os custos.
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1. O CENÁRIO DAS HR TECHS NO BRASIL_

O nicho das HR Techs já está estabelecido em outras 
partes do mundo, e no Brasil, apresenta um cresci-
mento expressivo nos últimos anos. Na primeira déca-
da dos anos 2000, o país tinha apenas duas empresas 
que podiam ser consideradas HR Techs. Ambas de-
senvolveram sites de recrutamento e seleção. A ideia 
era funcionar como uma ponte entre os candidatos e 
os empregadores, listando oportunidades para atrair 
os interessados.

A partir de 2010, o Brasil começou a olhar com maior 
atenção para as HR Techs. Apenas em 2016 e 2017, po-

rém, o mercado abriu e se instalou definitivamente no 
país. Hoje, os sites de vagas ainda são muito utiliza-
dos, mas o ecossistema de empresas com soluções 
tecnológicas para RH é muito mais amplo.

Entre as categorias em que podemos dividir essas em-
presas, a principal é a das HR Techs de recrutamento 
e seleção, que corresponde a 70,9% das startups que 
atuam na área de recursos humanos no Brasil. Essa 
categoria contempla sites e aplicativos que listam va-
gas de empregos, mas também outros segmentos, 
conforme os tópicos a seguir.
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2. QUAIS SÃO OS SEGMENTOS DE HR TECHS_

Encontrar candidatos 
O que são? Plataformas em que profissionais fazem um perfil e 
podem ser contatados por empregadores ou candidatarem-se à 
vagas de emprego.

Como podem ajudar? Facilitam o trabalho de encontrar talentos, 
pois as empresas têm têm acesso a um pool qualificado e podem 
filtrar de acordo com a sua preferência.  
Exemplo: Revelo, plataforma na qual a empresa encontra profis-
sionais acima da média, que não buscam vagas do jeito tradicio-
nal, reduzindo em 70% o tempo de contratação.

Sites de empregos
 
O que são? Sites que exibem vagas de empregos.

Como podem ajudar? Funcionam como classificados de empre-
gos, porém proporcionam um milhares de currículos do que o tra-
dicional jornal impresso. 
Exemplo: Catho, classificado online de currículos e vagas de em-
prego, que permite à empresa divulgar suas oportunidades para 
um grande público.
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Facilitar processos de recrutamento e seleção
 
O que são? São funcionalidades que facilitam o recrutamento e  
seleção. 
Como podem ajudar? As soluções dessa subcategoria podem 
ser chatbots, ferramentas para fit cultural, gamificação, vídeo-
-currículo e outros. 
Exemplo: Taqe, ferramenta de jogo online que qualifica candi-
datos e facilita a seleção, de modo que o profissional de RH não 
precise perder tempo pensando nas atividades propostas aos 
possíveis contratados.

Gerenciar processos (ATS)
 
O que são? Softwares que otimizam os processos administrativos 
referentes ao recrutamento e seleção de funcionários. 
Como podem ajudar? Automatizam processos como triagem, 
melhoram a comunicação interna e com os candidatos e possibili-
tam a criação de um excelente banco de talentos.

Exemplo: Bigland, empresa cujo software de ATS permite um re-
crutamento mais rápido e eficiente.
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Publicar vagas

O que são? Sites focados em vagas específicas para determina-
das áreas.

Como podem ajudar? Se a empresa busca profissionais de ad-
ministração, direito, tecnologia de informação ou engenharia, por 
exemplo, pode acessar um banco de talentos exclusivo da área 
em questão.

Exemplo: Jurídico Vagas, site em que são publicadas apenas va-
gas voltadas para estudantes e bacharéis em Direito.

Employer branding

O que são? Estratégias que visam promover a imagem de uma 
empresa como empregadora.

Como podem ajudar? Uma empresa reconhecida como um bom 
lugar para trabalhar é capaz de atrair os melhores profissionais.

Exemplo:  Love Mondays, plataforma em que profissionais ava-
liam a empresa em que trabalham. Se a sua experiência foi posi-
tiva, será um marketing positivo para atrair talentos.

https://www.revelo.com.br/?utm_source=content&utm_medium=ebook&utm_campaign=hrtech
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Gestão e operação

O que são? Ferramentas que automatizam ou facili-
tam tarefas cotidianas da gestão de pessoas.

Como podem ajudar? Algumas têm foco em tornar 
o trabalho do RH mais produtivo e menos custoso, 
outras são direcionadas a melhorar o bem-estar dos 
funcionários.

Exemplo: GOintegro, empresa que desenvolve aplica-
tivos integrados para desenvolver iniciativas de comu-
nicação, reconhecimento, benefícios, prêmios e incen-
tivos, aumentando o engajamento dos colaboradores.

Startups HR Tech Brasil - Macro segmentos

Cultura e produtividade

O que são? Ferramentas dos segmentos de cultura, 
clima e engajamento; treinamento e desenvolvimento; 
people analytics (análises a partir do big data na ges-
tão de pessoas); e feedback e performance.

Como podem ajudar? Ajudam a empresa a desenvol-
ver colaboradores capacitados e engajados.

Exemplo: Eruga, plataforma de realidade virtual apli-
cada em treinamento corporativo que proporciona até 
300% em redução de custos quando comparada a 
treinamentos convencionais.

O gráfico abaixo corresponde às 78 empresas analisa-
das nesse estudo

Cultura e Produtividade

Gestão e
Operação

Employer Branding

Recrutamento e 
seleção

11,4%

15,2%

2,5%

70,9%
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3. HR TECHS PRESENTES NO MERCADO BRASILEIRO_
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Mapeamos empresas consideradas HR Techs no mercado brasileiro. Conheça cada uma delas na tabela abaixo.

Portal de oportunidades profissio-

nais com foco em vagas de estágio, 

trainee e empregos efetivos entre 

level.

Software de recrutamento e seleção 

que auxilia na contratação rápida e 

efetiva, proporcionando automação, 

gestão e melhores experiências.

Serviço online que agiliza o proces-

so seletivo das empresas e ajuda na 

contratação dos profissionais mais 

adequados à vaga.

HUB que conecta profissionais e 

empresas no mercado de tecnolo-

gia através de uma plataforma de 

career advisor e tags inteligentes.

Alta performance e pré 
selecionados

Plataforma que conecta empre-

sas inovadoras a profissionais 

acima da média, que não buscam 

emprego da maneira tradicional.
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Conecta as áreas de recursos 

humanos de médias e grandes 

empresas com profissionais de 

consultoria empresarial e educa-

ção corporativa.

Reúne em sua plataforma anún-

cios de mais de 50 sites de vagas 

de emprego para ajudar os usu-

ários a economizarem tempo na 

hora da pesquisa.

Site que aponta vagas perto da 

residência do cadastrado, utilizan-

do ferramentas de geolocalização.

Plataforma de vagas para free-

lancers.
Organização de colocação de jo-

vens no mercado de trabalho.

Plataforma que conecta empre-

sas e estagiários.

Plataforma que divulga vagas e 

freelas.

Plataforma que conecta empre-

sas e estagiários.

Plataforma de recrutamento 

focada nas classes C e D.

https://www.revelo.com.br/?utm_source=content&utm_medium=ebook&utm_campaign=hrtech
http://beefind.com.br/
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https://levee.com.br/
http://www.workana.com.br
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http://profissa.net
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Ferramenta do Google para otimi-

zar recrutamento e seleção.

Software de recrutamento e sele-

ção para contratação inteligente 

com redução de custos e econo-

mia de tempo.

Ajuda a empresa a estruturar o 

processo de recrutamento, en-

gajar os envolvidos e acertar nas 

contratações.

Plataforma para organizar todo 

o processo de recrutamento e 

seleção, focada em vagas para 

estagiários e vendedores dos 

segmentos de varejo e de ser-

viços. Oferece ferramentas que 

analisam o perfil dos candidatos.

Tem como objetivo ajudar empre-

sas de todos os portes a recrutar 

de maneira mais rápida e eficiente, 

organizando os candidatos em um 

único lugar e gerenciando o pro-

cesso através de um dashboard 

analítico.

Ferramenta em que a empresa 

publica uma vaga de emprego, 

que é replicada automaticamen-

te para sites de emprego, agre-

gadores e redes sociais. Depois, 

os candidatos são levados a um 

único ambiente, facilitando o 

processo seletivo.

https://www.revelo.com.br/?utm_source=content&utm_medium=ebook&utm_campaign=hrtech
http://hire.google.com
http://www.kenoby.com
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Ferramenta que alinha perfis pessoais e organizacio-

nais, promovendo encontros mais verdadeiros nas 

relações entre candidatos e vagas.

Conecta empresas a candidatos através da vídeo tec-

nologia e utiliza machine learning nas transcrições das 

vídeos-entrevistas, ranqueando e filtrando os melho-

res candidatos para análise dos recrutadores.

Plataforma que analisa e cruza dados relativos às 

características culturais e comportamentais de 

candidatos e de colaboradores, combinando-os ao 

ambiente de trabalho das empresas.

Ferramenta de recrutamento através de data 

analytics, que avalia competências técnicas, com-

portamentais e valores de candidatos em questão 

de segundos.

https://www.revelo.com.br/?utm_source=content&utm_medium=ebook&utm_campaign=hrtech
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Plataforma especializada em 

video currículos.

Ferramenta de jogo online que 

qualifica candidatos e facilita a 

seleção.

Ferramenta que pré-avalia e pré-qualifica o jovem, para 

depois fazer um “fit” entre o perfil do profissional e das 

empresas.

Automatiza a triagem de candidatos para vagas de 

emprego utilizando inteligência artificial de chatbots 

para captar, organizar e filtrar currículos para vagas de 

emprego.

Marketplace de testes para habilida-

des técnicas para o processo de re-

crutamento e seleção de candidatos.

https://www.revelo.com.br/?utm_source=content&utm_medium=ebook&utm_campaign=hrtech
http://talentix.com.br
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http://www.bettha.com
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Site que agrega oportunidades 

para candidatos da comunicação 

e tecnologia da informação.

Site com vagas de trabalhos em 

diversos setores.

Site de vagas e currículos que 

conecta empregadores e candi-

datos.

Site de vagas que permite que 

candidatos encontrem vagas de 

trabalho em todo o Brasil.

Classificado online de currículos e 

vagas de emprego.

Conecta talentos à oportunida-

des e desenvolve empresas e 

pessoas para alcançarem suas 

melhores versões.

Plataforma de oportunidades 

profissionais e busca de talentos.

Ferramenta de busca que agrega 

vagas de várias empresas e sites 

de oportunidades de trabalho.

Site de classificados de empre-

gos, imóveis, carros e produtos.

https://www.revelo.com.br/?utm_source=content&utm_medium=ebook&utm_campaign=hrtech
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Plataforma que sugere oportunida-

des, empresas e conteúdos basea-

dos nos valores dos candidatos.

Oferece vagas em empresas e 

escritórios de advocacia de todo 

o Brasil a estudantes de Direito e 

advogados.

Focado no segmento da moda, é 

um dos maiores bancos de vagas 

deste setor no Brasil.

Banco de currículos de profissio-

nais de informática, empregos, 

vagas, pesquisas, tabelas salariais 

e suporte técnico.

Foco exclusivo em profissionais 

com mais de 50 anos de idade.

Especializado em vagas para 

carreiras gerenciais, com foco em 

administração, indústria, comer-

cial, logística e atendimento.

Dedicado a engenheiros de diver-

sas modalidades.

Rede social de negócios, em que 

podem ser divulgadas vagas, com-

partilhados conteúdos e criados 

currículos como perfis.

Conecta talentos à oportunidades 

e desenvolve empresas e pessoas 

para alcançarem suas melhores 

versões.

https://www.revelo.com.br/?utm_source=content&utm_medium=ebook&utm_campaign=hrtech
http://www.99jobs.com
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Plataforma online que cria am-

bientes de trabalho mais produ-

tivos e alegres.

Plataforma web e app que facili-

ta a gestão e marcação de ponto 

de colaboradores.

Software para RH e gestão com-

portamental.

Substitui o relógio de ponto biomé-

trico, a folha de ponto ou mesmo o 

cartão de ponto tradicional.

Plataforma que ajuda a gerenciar 

processos de gestão de pessoas.

Ferramenta que automatiza as 

principais atividades do RH.

Plataforma em que os profissionais avaliam seus empre-

gadores e ajudam as pessoas a saberem como é trabalhar 

nessas empresas, conhecer faixas salariais e candidatar-se 

a vagas de emprego.

Consultoria que atua no universo de talent acquisition e quer 

ajudar a revolucionar a forma como empresas e jovens se co-

nectam e se relacionam.

https://www.revelo.com.br/?utm_source=content&utm_medium=ebook&utm_campaign=hrtech
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http://www.lovemondays.com.br
http://matchboxbrasil.com
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Plataforma com aplicativos inte-

grados para desenvolver iniciativas 

de comunicação, reconhecimen-

tos, benefícios, prêmios e incenti-

vos.

Plataforma online e consulto-

rias de análise comportamental 

e gestão de pessoas que condu-

zem processos de mudança pes-

soal.

Plataforma que simplifica a gestão de parcerias e con-

vênios empresariais.

Ferramenta para empresas fornecerem acesso ilimi-

tado a milhares de academias e estúdios aos seus 

funcionários.

Soluções tecnológicas em bem-estar corporativo.
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Plataforma de avaliação de 

clima, monitoramento de 

clima organizacional, enga-

jamento e influenciadores 

corporativos.

Startup focada no bem-estar corporativo, que pro-

move uma cultura de saúde em empresas a partir de 

metas.

https://www.revelo.com.br/?utm_source=content&utm_medium=ebook&utm_campaign=hrtech
http://www.gointegro.com/pt/sobre-a-gointegro/
http://etalent.com.br
http://www.colaboradores.com.br
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http://www.wecareincentivos.com.br/recompensas
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Ferramenta de gestão estra-

tégica que ajuda negócios a 

alcançarem seus objetivos 

(OKRs) de forma transparen-

te e focada.

Aplica tecnologia e ciência para 

criar ferramentas analíticas e 

preditivas de fácil implementa-

ção, que permitem aprimorar a 

gestão de colaboradores.
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Plataforma de treinamento e 

desenvolvimento de equipe de 

vendas.

Oferece treinamento em tecnolo-

gia, negócios, design e marketing 

digital.

Sistema de treinamento ga-

mificado.

Plataforma de realidade virtual aplicada ao trei-

namento corporativo.

Projeto de educação pensado para treinar e capa-

citar equipes de trabalho de diversas áreas.

Plataforma de gestão de 

desempenho customizável e 

integrada com produtos para 

feedbacks contínuos, gestão 

de metas e avaliações.
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4. MAPA DE INVESTIMENTOS EM HR TECHS_

Quando se fala no mercado de startups, os america-
nos são sempre a grande referência. Afinal, estamos 
falando da superpotência econômica do mundo, cuja 
riqueza tem como uma das principais fontes a inova-
ção de suas empresas de tecnologia.

E não estamos falando apenas sobre Facebook, Goo-
gle, Uber e outras organizações inovadoras conheci-
das por todo mundo. Hoje em dia, há ferramentas na 
web que prometem facilitar todas as esferas da nossa 
vida profissional e pessoal, e boa parte delas surgem 
nos Estados Unidos.

Desde que o boom das HR Techs aconteceu por lá, no 
início da década, os investimentos nas empresas des-
se nicho já chegaram a mais de US$ 1,6 bilhão (qua-
se R$ 5,5 bilhões). No Brasil, de 2015 a 2018, quando 
o mercado abriu por aqui, o volume de investimentos 
nas HR Techs foi bem menor: R$ 51,5 milhões.

Além de terem uma cultura de inovação e de investi-
mentos em startups mais sólida que a nossa, a dife-
rença no tamanho das cifras passa pela fase em que 
se encontram as empresas brasileiras. Podemos dizer 
que o mercado HR Tech no Brasil está na sua infância.

Isso porque somente 25% dos deals em rodadas de 
investimentos para empresas desse nicho são em ca-
pital institucional série A, enquanto 75% dos investi-
mentos são em seed capital.

Simplificando, podemos dizer que os investimen-
tos tanto no mercado americano quanto no brasilei-
ro concentram-se em empresas que são soluções de 
sourcing. Isto é, empresas que conectam empregado-
res com candidatos, como é o caso da Revelo no Bra-
sil, além de outras empresas como Emprego Ligado e 
Workana.

Já as ferramentas de recrutamento têm cada vez mais 
tração, ou seja, começam a atrair mais a atenção de 
investidores. Aliás, foi justamente a venda da Love 
Mondays – empresa desse segmento – para a Glass-
door em 2016 que abriu os olhos dos investidores es-
trangeiros para as HR Techs brasileiras.

https://www.revelo.com.br/?utm_source=content&utm_medium=ebook&utm_campaign=hrtech
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5. COMO AS EMPRESAS BRASILEIRAS SE RELACIONAM COM AS HR TECHS_

Embora o mercado de HR Techs brasileiro esteja ain-
da na sua infância, como destacamos anteriormente, 
é inegável que as empresas do país têm nele um bom 
leque de soluções tecnológicas para seu departamen-
to de recursos humanos. Há várias opções que permi-
tem aos gestores otimizar e qualificar o processo de 
seleção e recrutamento, e também o desenvolvimen-
to de colaboradores.

É natural que a percepção dessas possibilidades ca-
minhe junto com a evolução das HR Techs. Afinal, com 
investimentos mais altos no setor, os produtos e servi-
ços melhoram e, claro, mais dinheiro passa a ser alo-
cado em ações de marketing e comunicação, tornan-
do as ferramentas mais conhecidas.

Depois, a tendência é que haja um aumento natural 
por esse tipo de solução. Segundo estudo da PwC, até 
2020 35% da força de trabalho global será composta 
por millennials – pessoas que cresceram em meio à 
revolução tecnológica da internet. A ascensão desses 
candidatos tende a resultar em novas configurações 
no ambiente de trabalho e também em novos proces-
sos de seleção e recrutamento.

De 2011 a 2013, o número de entrevistas de em-
prego realizadas de forma online pelos empre-
gadores consultados na pesquisa The Future of 
Hiring, da PGI, aumentou 49%. 74% dos avalia-
dores declararam que a tecnologia torna o traba-
lho mais fácil, 88% destacaram a economia ge-
rada e 90% consideraram o menor tempo gasto 
para preencher as vagas como um benefício.

declararam que 
a tecnologia 
torna o trabalho 
mais fácil

destacaram a 
economia gerada 
pela tecnologia

consideraram o 
menor tempo gasto 
para preencher as 
vagas

74% 88% 90%
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Esse formato de trabalho pode implicar na revisão de 
processos. Por isso, ter um contato dentro da empresa 
pode ajudar a startup a se conectar com as pessoas 
certas, o que é fundamental para trazer agilidade na 
tomada de decisão.

Por outro lado, startups precisam dimensionar bem 
seus recursos e entender se a solução que oferecem 
está pronta para atender grandes empresas. Em al-
guns casos, o processo de integração de tecnologia 
ou customização das soluções pode demandar mais 
tempo ou recursos do que o previsto, o que pode se 
tornar um desafio.

“Grandes empresas devem entender que traba-
lhar com startups pode demandar um novo tipo 
de contrato e relacionamento. Implica em um 
trabalho muito mais colaborativo e de parceria, 
isso porque muitas vezes as soluções finais po-
derão ser desenvolvidas em conjunto”.  

Comenta Maria Julia, co-autora deste ebook.

Mas as entrevistas online são apenas um passo. As 
HR Techs permitem muito mais. Além de agilizar o 
processo de seleção, há desafios como encontrar o 
candidato certo e engajar os colaboradores. Práticas 
inovadoras são fundamentais para isso, mas 93% dos 
entrevistados brasileiros, em um estudo da Deloitte, 
dizem ter dificuldade para implementá-las. 

Segundo pesquisa da Ernst & Young, 60% dos pro-
cessos de RH poderiam ser otimizados com tecnolo-
gias que reduziriam os custos entre 50% e 70%, o que 
permitiria aos profissionais do setor se dedicarem a 
uma atuação mais estratégica.

Em outra pesquisa da Ernst & Young, 92% dos entre-
vistados afirmaram que iriam efetuar diversas mudan-
ças no landscape tecnológico do RH e 50% disseram 
que aumentariam o budget para a implementação de 
tecnologias. Mais um indício de que há plena disposi-
ção para investir nas soluções trazidas pelas HR Techs.

Quando falamos de novas tecnologias, inovação e agi-
lidade falamos de ótimas oportunidades para grandes 
empresas se relacionarem com startups. Além disso 
trabalhar com startups pode trazer aprendizados em 
relação à gestão, já que muitas delas têm estruturas 

horizontais, trabalham com novas metodologias e são 
orientadas a clientes, dados e métricas. 
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6. CASES DE SUCESSO_

Se algumas empresas têm barreiras e dificuldades 
para implementar as soluções trazidas pelas star-
tups, outras já começaram a experimentar as tecno-
logias voltadas para a área e não voltam atrás. Em um 
estudo sobre HR Techs, a Liga Ventures entrevistou 
gestores de várias empresas para saber, entre outras 
coisas, como estão sendo suas experiências com as 
ferramentas.

Uma das pessoas entrevistadas foi Ana Rosa Pastor, 
talent acquisition partner na Intuit. Segundo ela, a em-
presa utiliza uma solução para fazer entrevistas re-
motas de live coding com candidatos a vagas de sof-
tware engineer. O resultado garantiu um  aumento na 
eficiência e transparência dos processos.

Segundo o vice-presidente de pessoas e cultura da Na-
tura, Flávio Pesiguelo, além de desenvolver ferramen-
tas próprias (como o aplicativo Colaborador Natura) a 
empresa usou soluções como a Revelo, que permitiu 
contratar um desenvolvedor mobile em apenas sete 
dias - lembrando que a média de duração dos proces-
sos seletivos brasileiros é de 39,6 dias.

Por fim, trazemos o exemplo da Google. É uma das 

empresas mais inovadoras do mundo e ainda assim 
reconhece que há sempre oportunidades para me-
lhorar. Segundo a HR business partner Ana Carolina 
Azevedo, também entrevistada no estudo da Liga 
Ventures, a empresa observa uma movimentação no 
mercado para um maior uso de dados nas práticas re-
lacionadas a pessoas.
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7. COMO APLICAR SOLUÇÕES DE HR TECH NA SUA EMPRESA_

Seja qual for o seu cargo dentro de uma organização, 
o certo é que você encontrará uma solução em HR Te-
chs que trará benefícios ao seu trabalho. Vamos enten-
der como diferentes cargos podem aplicar as soluções 
empresas.

CTO
As soluções das HR Techs podem ser úteis para um 
Chief Technology Officer (CTO), já que esse profissio-
nal é, muitas vezes, o primeiro a identificar a necessi-
dade de modernizar os processos do RH, monitorando 
as tecnologias que podem impactar na empresa e pre-
zando pelo seu espírito inovador.

Por ter contato e familiaridade com tecnologia, o CTO 
pode ajudar a encontrar os melhores caminhos para 
tornar o RH mais produtivo, viabilizando a utilização de 
ferramentas de recrutamento e seleção para diminuir o 
tempo de contratação, gestão e operação, tornando os 
processos do setor mais eficientes.

CIO
O mesmo interesse pode chamar a atenção de um 
Chief Information Officer (CIO), que coordena as ações 
de TI de uma companhia. A partir de ferramentas de 

HR Analytics, treinamento e desenvolvimento, ele 
pode ajudar no aprimoramento da gestão dos colabo-
radores.

Como as soluções das HR Techs são desenvolvidas 
e testadas especificamente para facilitar gestão dos 
recursos humanos de uma empresa, o CIO não terá 
a dor de cabeça de coordenar o desenvolvimento de 
programas para as atividades do setor. Em vez disso, 
ele poderá usar esse tempo para projetar a integração 
das funcionalidades e otimizar ainda mais o trabalho 
do RH.

CFO
O Chief Financial Officer (CFO) pode enxergar nas HR 
Techs a oportunidade de reduzir os custos com recru-
tamento, seleção e desenvolvimento de talentos – ao 
mesmo tempo que melhora a qualidade desses servi-
ços, como destacamos anteriormente.

É possível, por exemplo, informatizar e automatizar o 
treinamento dos colaboradores. HR Techs como a Ta-
lent Matching (que possui uma ferramenta de gami-
ficação), Eruga (plataforma de gamificada com reali-
dade virtual) e Gama Academy (que educa talentos a 
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partir de desafios reais para o dia a dia) oferecem so-
luções que dão um ótimo resultado gastando menos 
que os métodos tradicionais.

CDO
Já o Chief Data Officer (CDO) pode utilizar as HR Te-
chs de gestão e operação, assim como as que pos-
suem ferramentas de ATS (gestão de processos) e, 
principalmente, de people analytics, para otimização 
de processos a partir da coleta e monitoramento de 
dados.

A Appus, por exemplo, é uma empresa que pesquisa 
e desenvolve soluções que ajudam a empresa a com-
preender e gerenciar as pessoas a partir de análises 
aprofundadas sobre os dados disponíveis. Isso possi-
bilita prever cenários, gerar insights, traçar objetivos e 
otimizar resultados.

RH
Para um gestor ou qualquer outro profissional do se-
tor de recursos humanos, é importante lembrar que a 
função da tecnologia é permitir que sua atuação seja 
mais estratégica e menos operacional.

Com as ferramentas da área, esse profissional otimiza 
o processo de apuração e concentra esforços na de-

finição de um planejamento que permite à empresa 
uma gestão melhor dos colaboradores e uma seleção 
mais assertiva.

Startup Founder
Na hora de ampliar o time da Startup é comum que o 
founder encontre um desafio:
Encontrar candidatos qualificados para desenvolve-
rem as competências que o trabalho demanda.

É aí que entram ferramentas como a Revelo. Com ma-
chine learning e uma base de talentos acima da mé-
dia, a plataforma ajuda a encontrar os melhores can-
didatos para a vaga.
Mas o potencial das HR Techs não para por aí. A partir 
de ferramentas de employer branding, o founder con-
segue adquirir um panorama interessante da visão 
que os colaboradores têm sobre a startup e como sua 
gestão pode melhorar a partir desse feedback.

Além disso, diferentes soluções de HR Tech ajudam o 
founder a entender o tipo de profissional que deve ser 
contratado, a encurtar a distância até os candidatos e 
a gerir melhor os talentos já recrutados.

https://www.revelo.com.br/?utm_source=content&utm_medium=ebook&utm_campaign=hrtech
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8. CONCLUSÃO_

Embora os sites que divulgam vagas já existam há 
bastante tempo, o mercado de HR Techs – empresas 
que oferecem soluções tecnológicas para melhorar os 
processos do setor de recursos humanos – propria-
mente dito, se abriu apenas em 2016 e 2017.

No Brasil e no mundo, hoje, os serviços vão muito além 
dos classificados de empregos. Há ferramentas de live 
coding, employer branding, ATS, people analytics, en-
trevista online, martketplace de talentos especializa-
dos, soluções para melhorar a cultura e produtivida-
de... e mais coisa ainda deve surgir.

Apesar da variedade de possibilidades, o macro seg-
mento de recrutamento e seleção corresponde a 
70,9% do total das HR Techs. Desses 70,9%, 27,8% 
ainda são fontes de candidatos. Podemos entender 
esses números como resultado do longo tempo médio 
das seleções no país (39,6 dias, segundo a Glassdoor).

Agora que você já sabe como as HR Techs podem me-
lhorar os processos de RH das empresas, entregando 
inovação, aumentando a eficiência e a inteligência do 
setor e reduzindo os custos, já está pronto para utilizar 
HR Techs para acelerar e aprimorar as contratações 
na sua empresa.
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