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Sobre a Radancy
Somos líderes globais em tecnologia de talentos, resolvendo os desafios mais críticos para os 
empregadores e entregando resultados que fortalecem suas organizações. Nossa plataforma 
unificada, enriquecida por dados valiosos e profunda expertise na indústria, está revolucionando 
a forma como os funcionários atraem e contratam o talento que precisam por meio da 
inteligência conectada.

Engajamento Ponta a Ponta
Gerencie toda a sua jornada
de aquisição de talento em
um só lugar.

 EVP e Desenvolvimento da Marca

 AdTech Programático

 Sites de Carreira

 Indicações de Pessoas Colaboradoras

 CRM

Expertise e Inovação
Obtenha ferramentas inovadoras, 
soluções e perspectivas criativas 
em cada etapa do processo.

 Liderança Global

 Laboratórios Radancy

 Especialistas em Criação

  Planejamento Estratégico

Inteligência Orientada por Dados
Descubra o poder dos dados
aprimorados e obtenha insights 
sobre seus talentos como ninguém.

 Insights de Engajamento

 Rede de Sites de Carreira

 Dados de Desempenho

 Métricas Quantificáveis

1.000+
Clientes

550+
Sites de Carreira

1M
Visitas/Dia

100M
Candidatos/Ano
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Atraia e contrate
talentos de forma 
inteligente.
Transforme sua aquisição de talentos com nossa 
plataforma unificada, nossos dados e nossa expertise.

 

Torne todas as conexões importantes  
com uma só plataforma.

O destino inquestionável para automatizar e otimizar todos os pontos de contato essenciais dos candidatos 
para conectar você de forma inteligente ao talento certo, na hora certa, com a mensagem certa.

Desenvolvimento  
de Marca

Desenvolva e ative EVP 
e marcas poderosos por 
meio de experiências 
dinâmicas.

AdTech Programático   

Busque e encontre, de 
forma inteligente, o 
talento certo na hora 
certa, em todos os 
canais.

Sites de Carreira

Marketing e 
personalização 
automatizados por 
meio de experiências 
enriquecidas de busca 
de emprego.

CRM   

Identifique e conecte-se
automaticamente com o
talento certo ao utilizar
dados direcionados de 
audiência.

Indicações de Pessoas 
Colaboradoras

Atraia talentos de alta 
qualidade ao integrar 
perfeitamente um 
programa de indicação  
de funcionários.
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