
Desafio
Para montar uma equipe de desenvolvedores 
Python de alta performance, era essencial que a 
velocidade das contratações acompanhasse a 
evolução da startup. Esta busca é um ponto 
crítico, por conta da alta demanda de grandes 
empresas e do mercado financeiro por esses 
profissionais.
Além disso, a startup também tinha dificuldades 
para fazer uma análise técnica criteriosa dos 
candidatos.

Empresa
A Adianta nasceu com o objetivo de facilitar o 
acesso ao crédito para  pequenas e médias 
empresas, oferecendo adiantamento de 
recebíveis de forma rápida, simples, sem 
burocracia e 100% digital.
Com foco em usabilidade, a plataforma 
apresenta aos seus clientes, todos os ganhos 
promovidos pela tecnologia – incluindo taxas de 
juros mais competitivas.

Adianta

Setor: 
Financeiro/Internet

Tamanho: 
1-50 funcionários

O que faz: 
Otimiza o fluxo de caixa das 
empresas, simplificando o produto 
de  adiantamento de recebíveis.

Estudo de caso: 
Adianta
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Crescimento
A empresa já dobrou a equipe de TI 
durante o primeiro semestre de 
2017 e pretende dobrar 
novamente até o fim deste ano.

https://www.contratado.me/


Solução
Utilizando a plataforma da Contratado, a 
Adianta contatou apenas profissionais que já 
possuíam qualidade técnica acima da média 
comprovada. A análise desses candidatos foi 
muito mais rápida, por conta da clareza de 
informações nos perfis de cada um. Além disso, 
a assistência eficiente do gerente de conta foi 
um diferencial que ajudou a startup a poupar 
ainda mais tempo no processo todo.

Lucas Mattos, 
Co-Founder & COO:

“Nem quando existia uma 
equipe de RH para me ajudar 
era tão simples achar um perfil 
quanto é na Contratado.”

Venha contratar com a gente

Resultados
A Adianta conseguiu superar seu desafio de 
encontrar programadores especializados em 
fintech. A startup utiliza a Contratado para 
suportar suas necessidades de contratação de 
pessoas — dado seu crescimento acelerado. 
Graças à arquitetura da plataforma, todos os 
diretores da Adianta têm acesso e liberdade de 
decisão para realizar processos de 
recrutamento.

● Programadores de Python altamente 
qualificados

● Dobraram o time de TI 
● Velocidade na contratação

A Contratado te ajuda a encontrar 
o profissional ideal!

● Profissionais de TI, Marketing, 
Negócios e Design

● Selecionamos os 5% melhores
● Candidatos responsivos
● Cadastro gratuito

Destaques: 

1 mês
entre o começo da busca 
e a contratação

2 meses
para dobrar a equipe de TI 
pela Contratado.ME

-58%
de gasto ao não optar
por uma consultoria 
de headhunting
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Porque usar a Contratado:

Venha contratar com a gente
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