HR4RESULTS 2019
Regulamento “Projeto HRTech 4Results”

A mostra denominada “Projeto HRTech 4Results” é organizada e promovida pela Gupy
Tecnologia em Recrutamento LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 23.514.668/0001-52,
empresa detentora dos direitos de promoção e organização do evento HR4results, que será
realizado em 08 e 09 de Maio de 2019, em São Paulo - SP.

1. SOBRE O HR4RESULTS
O HR4results é o maior e mais completo evento de tecnologia, tendências e negócios do
setor de recursos humanos do Brasil. Tem como objetivo impulsionar o RH a ser ágil para
gerar mais e melhores resultados, criando ambientes para troca de conhecimento e de
demonstrações de serviços e produtos que facilitem e inovem o ramo em questão.
Buscando criar um ecossistema de inovação, criou-se o “Projeto HRTech 4Results”.
2. SOBRE O “Projeto HRTech 4Results”
O projeto tem por objetivo selecionar as startups brasileiras com maior potencial de
inovação e crescimento para demonstrar seu serviço/produto na área de exposição do
HR4results, criando um ecossistema de inovação e transformação no setor.
Buscamos destacar o trabalho desenvolvido por HRTechs de todo o Brasil e dar visibilidade
à contribuição do setor de tecnologia, machine learning e inteligência artificial para o
crescimento da economia nacional e mais especificamente do setor de recursos humanos.
3. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
I. Condições para inscrição no “Projeto HRTech 4Results”:
i. Todos aqueles que têm projetos ou negócios inovadores são convidados a se inscrever
para o programa. No entanto, é necessário esclarecer o conceito de startups utilizado no
“Projeto HRTech 4Results” e outros critérios de aceite;
ii. Para esta seleção, uma startup é definida como uma organização projetada para
encontrar um modelo de negócios escalável e repetível, ou que lide com um problema cuja
solução envolva alto grau de risco e/ou incerteza;
iii. As startups devem aceitar todos os termos e condições deste documento;
iv. As startups devem ser formadas por pelo menos duas pessoas;
v. As startups precisam necessariamente operar no Brasil;
vi. É vedada a participação de pessoas físicas menores de idade ou incapazes;
vii. A startup obrigatoriamente deve possuir CNPJ próprio;
viii. São aceitas startups em 2 estágios de maturidade: tração ou escala;
ix. A startup, caso selecionada para fazer parte do Projeto, deverá arcar com o valor de
R$4.000 para cobrir os custos de criação, adesivagem e montagem do estande de 4m²,

para os dois dias de evento; 2 inscrições gratuitas para todo o evento; 1 divulgação nas
mídias do evento - em conjunto com outros parceiros da mesma vertical; logomarca inserida
no site como “Parceiro Inovação”; oportunidade de notícia na revista impressa do evento;
x. A Gupy se isenta de quaisquer custos dos participantes referentes à participação online,
custos de deslocamento até o local do evento, hospedagem e alimentação da equipe;
xi. As startups selecionadas deverão assinar um termo de compromisso e de parceria, após
a fase de seleção e aceite, contendo método de pagamento, responsabilidade das partes,
valor de tributos, validade da proposta e parceria, multas e acordos por desistência e
reembolsos.

4. CRITÉRIOS DE CLASSIFICAÇÃO
I. Critérios de Classificação para o “Projeto HRTech 4Results”
i. As startups interessadas devem preencher e enviar um formulário, disponível em
https://hr4results.gupy.io/, onde apresentarão aspectos gerais do negócio proposto e da
equipe participante;
ii. A decisão do Comitê Final de Seleção é soberana e irrecorrível;
iii. O Comitê Final de seleção, composto por especialistas de referência convidados pela
Gupy, decide as 4 selecionadas pelo “Projeto HRTech 4Results”. Será selecionada no
mínimo 1 (uma) HRTech de cada vertical geral: Recrutamento & Seleção; Benefícios &
Controles; T&D & Avaliação de Performance; Analytics.

II. Critérios de Avaliação para a Seleção
O processo de avaliação das inscrições do “Projeto HRTech 4Results” segue critérios
rigorosos e é feito por uma rede de especialistas qualificados para analisar os projetos
submetidos. As avaliações são realizadas seguindo os critérios abaixo:
i. O projeto deve ser submetido no período de inscrições do “Projeto HRTech 4Results”, nos
prazos estipulados no site https://hr4results.gupy.io/;
ii. Serão desclassificadas as startups que tenham condutas que constranjam os demais
participantes do evento ou projeto e que não tenham terminado o preenchimento ou o
preenchimento incorreto das informações no formulário de inscrição do concurso;
iii. Após a aprovação para a segunda fase do formulário online, a startup receberá as
instruções e prazos de resposta por e-mail;
iv. O projeto é avaliado em cinco dimensões, sendo elas: Negócio, Equipe, Grau de
Inovação, Potencial de Mercado e Maturidade da Solução;
v. Cada dimensão possui uma pontuação que varia de 1 (um) a 5 (cinco) pontos,
considerando 1 (um) pouco promissor e 5 (cinco) muito promissor;
vi. Cada startup que passar pela etapa de validação, pós formulário online, será analisada
por dois avaliadores da Gupy.
5. PROPRIEDADE INTELECTUAL

i. O “Projeto HRTech 4Results” trata como confidenciais as informações referentes às
rodadas de investimento (históricas ou futuras), faturamento, estratégias de exit e
internacionalização e não as disponibilizará online, sendo necessárias apenas para a
análise;
ii. Os participantes inscritos autorizam desde já que a Gupy armazene os dados
cadastrados no “Projeto HRTech 4Results” para eventual futura utilização em iniciativas das
realizadoras que sejam voltadas ao fomento e desenvolvimento de startups, por tempo
indeterminado.
6. DIREITOS DE IMAGEM
i. Os participantes do “Projeto HRTech 4Results” concordam que o logotipo da empresa e
demais arquivos com a identidade da marca, enviados durante o processo, estão
disponíveis para canais de comunicação de parceiros com o objetivo de divulgar sua
participação no “Projeto HRTech 4Results” e no HR4results;
ii. Os participantes cedem, a título gratuito, o direito de uso do seu nome, marca, imagem e
som de voz, sem qualquer ônus para as empresas organizadoras que poderão utilizá-los
livremente para a promoção e divulgação do presente projeto e de suas edições futuras,
seja em meio impresso, digital ou eletrônico.
7. DAS INFORMAÇÕES COLETADAS
i. As startups participantes autorizam a empresa organizadora e seus parceiros a utilizarem
e tratarem os dados cadastrais fornecidos para oferecer serviços/produtos e possibilitar
ações de marketing da empresa organizadora e/ou de clientes e parceiros, bem como para
fins de pesquisas de satisfação e para campanhas com ofertas promocionais de soluções
da empresa organizadora e/ou de clientes e parceiros destas;
ii. As startups participantes se responsabilizam pela exatidão e pela veracidade dos dados
informados no cadastro e declaram que têm ciência e concordam plenamente que eventuais
divergências e/ou inconsistências desses dados poderão impactar na validação das
informações, o que poderá impedir ou prejudicar a sua participação no “Projeto HRTech
4Results”.
8. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Qualquer dúvida, crítica ou sugestão referente ao produto, etapas da seleção e método do
“Projeto HRTech 4Results” deve ser enviada para o e-mail hr4results@gupy.com.br.
São Paulo
21 de Janeiro de 2019
Equipe do HR4results

