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Menos tempo, mais resultados.
Como a Resultados Digitais reduziu o tempo de seleção de candidatos 
sem prejudicar a escolha dos perfis com melhor desempenho.

O DESAFIO

Selecionar candidatos com perfil de alto desem-

penho em curtos espaços de tempo para acom-

panhar o rápido crescimento da empresa. 

Sobre a Resultados Digitais

A Resultados Digitais nasceu no Brasil, em 2011, 

com o objetivo de ajudar empresas de todos os 

portes e segmentos a conquistar resultados re-

ais e efetivos através do marketing digital.

Usando a metodologia própria da Máquina de 

Crescimento que apoia a estruturação e a exe-

cução de estratégias de marketing e vendas, a 

companhia desenvolveu o RD Station Marke-

ting, uma ferramenta completa para gerenciar e 

automatizar ações de Marketing Digital; e o RD 

Station CRM, uma ferramenta de vendas que 

ajuda empresas a organizar e controlar o pro-

cesso comercial. 

O Projeto

Fundada em 2011 em Florianópolis (SC) pelo 

empreendedor Eric Santos e mais quatro sócios 

- André Siqueira, Bruno Ghisi, Guilherme Lopes 

e Pedro Bachiega - a Resultados Digitais iniciou 

suas operações quando Santos decidiu fechar 

sua empresa de desenvolvimento de aplicati-

vos Praesto para investir em uma nova área.

A SOLUÇÃO 

Incorporar a testagem em massa de candidatos 

no processo de recrutamento e seleção, dimi-

nuindo a conversão e o tempo de contratação 

e aumentando a assertividade na seleção dos 

perfis que avançam para as fazer seguintes. 

A startup foi a precursora do conceito de Inbou-

nd Marketing e desenvolveu uma ferramenta de 

marketing digital baseada na nuvem que inte-

gra, gerencia e automatiza as ações de marke-

ting digital em pequenas e médias empresas. O 

RD Station Marketing é uma plataforma integra-

da para gestão de Marketing Digital que ajudar 

a gerar mais e melhores visitas e oportunidades 

(Leads) para empresas. Com o tempo a em-

presa desenvolveu também o RD Station CRM, 

uma ferramenta de vendas que ajuda empreses 

organizar e controlar o processo comercial: re-

gistrando automaticamente as interações com 

contatos, enviando lembretes de follow-ups 

além de centralizar todas as informações em 

um só lugar. 

Depois de oito anos, a Resultados Digitais se 

tornou uma gigante nessa área com um cres-

cimento exponencial. São mais de 12 mil clien-

tes, 750 funcionários além de 1,5 mil agências 

parceiras que também constituem um canal 

de vendas para a empresa. Durante esse tem-

po, recebeu mais de US$ 20 milhões de inves-

timento, de fundos como os brasileiros Astella 

Investimentos e Repoint eventures até os ame-

ricanos TPG Growth e o Endeavor Catalyst.



Tendo em vista seu crescimento de três dígitos 

percentuais nos últimos três anos e com seg-

mento de tecnologia em ebulição, a empresa 

se firmou como uma das mais desejadas para 

se trabalhar no país, atraindo profissionais de 

diversas áreas em busca de uma oportunidade 

de carreira. 

rando a assertividade do sistema em indicar os 

melhores perfis. 

Mais recentemente a empresa vem passando 

pela internalização de suas operações com a 

abertura de escritórios no México, Colômbia, Bo-

gotá, Cidade do México e São Francisco, além 

de filiais em São Paulo e Joinville. Esse processo 

demanda a seleção de funcionários com fluência 

em outros idiomas e perfis diferentes dos atuais. 

exigindo uma adaptação que envolve todas as 

áreas da empresa, desde a tradução do produto 

para o idioma espanhol até produção de conteú-

do e eventos. Para isso a empresa deve continuar 

a usar o sistema para selecionar profissionais que 

ajudem a RD a sustentar seu rápido crescimento. 

Maior filtragem de candidatos 

com a diminuição da conversão 

(de 65% com outras ferramentas 

para 35% com a Mindsight);

de conversão nas etapas finais 

tendo em vista os perfis com o 

melhor match.

de redução do tempo investido 

no processo com uso dos testes 

na etapa inicial;

99%

45%

Resultados

Os testes disponibilizados aos 
candidatos tinham uma alta taxa 
de conversão e muitos candi-
datos evoluíam para as etapas 
posteriores sem necessaria-
mente possuir o perfil adequa-
do para a vaga. 

Nesse cenário, a equipe de Recursos Humanos 

sofria com os métodos de seleção utilizados na 

triagem de candidatos, pois eram pouco asser-

tivos e geravam uma alta demanda de trabalho. 

Os testes disponibilizados aos candidatos tinham 

uma alta taxa de conversão e muitos candidatos 

evoluíam para as etapas posteriores sem neces-

sariamente possuir o perfil adequado para a vaga. 

Em consequência, as altas taxa de conversão nas 

etapas iniciais aumentavam o tempo do proces-

so como um todo. Também não havia parâmetros 

confiáveis para aferir o potencial de performance 

na posição do ponto de vista da aderência à cul-

tura organizacional ou dos atributos comporta-

mentais necessários.

Com isso, a Resultados Digitais passou a utilizar 

os testes do Mindmatch para aumentar a asser-

tividade da escolha dos candidatos, qualificando 

os melhores para evoluir para as etapas poste-

riores do processo seletivo. A filtragem maior de 

candidatos diminuiu a taxa de conversão para 

35% (ante aos 65% com outras ferramentas), pro-

movendo uma redução no tempo de seleção de 

candidatos em 45%.

Além disso, ao observar os perfis com maiores 

índices de match, a conversão final desses can-

didatos chegou a aproximadamente 99%, reite-

GOSTOU DE NOSSA SOLUÇÃO?

Agende uma demonstração e descubra o que 

podemos fazer pelo seu negócio. 

https://materiais.mindsight.com.br/agendar-demonstracao

