
Implantação de práticas de RH potencializam equipe de startup gaúcha  
Trabalho realizado pela consultoria Hub People.S no cliente Digifarmz trouxe a gestão de pessoas 

para a rotina da empresa  

 

 Em 2021, a Hub People.S, consultoria especializada no desenvolvimento de subsistemas 

de RH, e a agtech Digifarmz firmaram parceria para um trabalho que traria inúmeros ganhos a 

essa startup do agronegócio. No período de um ano, a consultoria realizou para o cliente um 

trabalho que contemplou Cargos e Salários, Programa de Experiência do Colaborador, 

Comunicação Interna e Mapeamento do Time, e juntos eles celebram resultados inspiradores. 

Nesse tempo, a empresa cresceu de nove para 31 colaboradores, promoveu três pessoas, 

efetivou um estagiário e há seis meses não registra desligamentos ou pedido de demissão.  

  A Hub People.S trabalhou com uma metodologia que envolveu os colaboradores 

na construção dos processos. Para a elaboração do Código de Conduta Digifarmz, por exemplo, 

foi montado um Comitê com profissionais de diversas áreas para identificar o que era importante 

para a empresa. Uma pesquisa foi realizada e os colaboradores puderam indicar os benefícios 

de seu interesse, que foram adotados posteriormente pela empresa. O plano de comunicação 

interna foi construído com base na persona do colaborador, que foi identificada a partir de uma 

consulta ao time sobre seus hábitos, preferências e estilo de vida.  

 Para a empresa, era essencial que a consultoria entendesse o mindset e a realidade de 

uma startup em estágio inicial. “A Hub People.S estruturou nossa gestão estratégica de pessoas 

em um momento em que precisávamos muito de uma parceria que entendesse o quanto o nosso 

cenário difere das grandes empresas”, diz o CEO Alexandre Chequim. “A Hub entendeu a 

dinâmica e o dinamismo que uma empresa baseada em tecnologia de alto crescimento carrega”.  

 Startups que investem na organização de processos para a gestão de seus times 

apresentam um grande diferencial no mercado. No caso da Digifarmz, a empresa saiu do zero 

para uma série de processos que deram resultados em apenas um ano. “Nosso objetivo é 

contribuir com o empreendedorismo e o desenvolvimento das pessoas, meta que atingimos 

muito fortemente com esse trabalho”, diz Lisiane de Abreu, uma das fundadoras da Hub People. 

“Ao estimular o capital humano a utilizar seu potencial pessoal e profissional nas entregas, 

fazemos a diferença para essas empresas”, completa Luana de Oliveira, também fundadora e 

sócia da consultoria.  

 A parceria entre a DigiFarmz e Hub People.S para implementar e aprimorar práticas em 
gestão de pessoas teve um impacto importante para o negócio. Em pesquisa realizada 
recentemente, os colaboradores afirmam se identificar com a empresa e estar satisfeitos com 
as estruturações atuais, o que confirma que o investimento em pessoas é sempre compensador.   


