
Case Porto Digital: o modelo disruptivo e de 
colaboração como forma de atrair e formar talentos 





Um Parque Tecnológico aberto 

e urbano, criado em 2000.
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PERNAMBUCO
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MAIS 
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ENTRE AS EMPRESAS

MESMA OFERTA DE CAPITAL 

HUMANO







Quais as maiores gargalos para o crescimento da empresa?

Economia do Pais

Atração de Capital Humano 

Investimento

Retenção de Talentos

Custos Trabalhistas

Concorrência por Capital Humano 
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Estudos de Práticas de Parques Tecnológicos e
Incubadoras de Empresas - MCTIC







do porto digital.

s e l e ç ã o d e  t a l e n t o s

2 5 ,  2 6  e  2 7  d e  o u t u b r o



Alcance de  
pessoas:

Formulário no Site do  

Porto + Redes sociais

Entrevistas/Matérias  

em mídia off

Mídia online: Facebook

/Instagram Ads



NÚMERO DE 

CANDIDATOS

Formulário criado no dia 3 de junho de 2019 



2.604
são da área de 

tecnologia

Dados atualizados dos candidatos 

na área de TIC...

1.346
são profissionais 

formados da área

1.258
estão cursando ensino superior 

ou técnico na área



FASE 1: FILTRAR BASE DE 
TALENTOS E APLICAR TESTES 
ONLINE

Fizemos um recorte entre os 6.000 currículos da

base do Porto Digital, selecionando profissionais

da área de TI dos estados do NE. Vamos enviar

para esses(as) candidatos - teste de inglês, e

lógica.

FASE 3: SELECIONAR 500 
CURRÍCULOS PARA 
RECRUTAMENTO PRESENCIAL

De acordo com o desempenho do(a)

candidato(a) nos testes online, vamos

selecionar os(as) 400 melhores e convidar para

o recrutamento presencial que contará com

palestras, resolução de desafios e entrevistas.

FASE 2: RECRUT.AI NA 
FILTRAGEM FINAL E NO 
AGRUPAMENTO DOS 
CANDIDATOS 

A tecnologia da Recrut.ai será

utilizada para associação dos(as)

candidatos(as) às vagas disponíveis

nas empresas participantes.



2: Ponte IES Porto Digital   

Residências, Jovens Aprendizes, Meetups, Demodays,

Hackathons, Disciplinas ministradas no PD, Criação de grupo de

Mulheres nas IES (MINAS.Edu)

1: PD na estrada

Chegar aos estados/municípios com maior formação de pessoas em TI e

realizar Feiras de Empregabilidade com palestras/workshops com as

principais empresas do parque. Foco na atração de mulheres



4: Cursos Conversão

Converter pessoas de exatas em programadores – com curso

intensivo de 4 meses. Faz seleção nas empresas e ingressa no

curso

3:  Cursos Cobranding na área de TI 

Participação das empresas na modelagem do curso; Imersão dos/as

estudantes nas empresas desde o 1º período; Formação centrada nas

demandas do mercado (soft skills e hard skills); Articulação para

empregabilidade e empreendedorismo



É necessário capturar a 

expressão do mundo e 

entendê-la, perceber o mundo 

de uma maneira sofisticada, 

isso é línguas e os contexto 

linguístico na história, na 

geografia, na sociologia, na 

política e assim por diante ...

(Silvio Meira)

O futuro não é pra quem tem 

conhecimento, é pra quem tem 

capacidade de aprender..


