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Gupy recebe aporte de R$ 500 milhões 

É o maior investimento em uma plataforma de RH na América Latina 

Luiza Santibañez 

 

A Gupy, empresa brasileira de tecnologia focada em recursos humanos, levantou R$ 500 milhões em uma rodada de 

investimentos liderada pelo SoftBank Latin America Fund e Riverwood Capital. Esse é o maior aporte em uma 

plataforma de RH na América Latina. 

Nessa operação, finalizada em 31 de janeiro, a Gupy foi representada pelo Bronstein, Zilberberg, Chueiri e Potenza 

Advogados. O escritório auxiliou a plataforma em assuntos de direito corporativo, M&A e venture capital. 

https://br.lexlatin.com/noticias/gupy-recebe-aporte-de-r-500-milhoes
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O Demarest Advogados assessorou o Softbank e a Riverwood Capital. 

A Gupy é uma startup fundada em 2015 por profissionais de RH e de tecnologia. Hoje conta com 22,5 milhões de 

usuários, mais de 1.500 clientes e presença em mais de 10 países na América Latina. 

A empresa desenvolveu a primeira inteligência artificial para recrutamento e seleção do Brasil, permitindo que 

empresas encontrem rapidamente os candidatos que têm maior afinidade com suas vagas. 

Em 2020, a Gupy recebeu um aporte que permitiu realizar uma operação de M&A com a Niduu, startup de educação 

corporativa. Para a plataforma, esse novo investimento representa mais um passo na sua consolidação como líder 

do segmento de RH na América Latina. 

“O aporte vai permitir que a Gupy continue crescendo de forma acelerada, expandindo ainda mais a nossa atuação 

por todo o Brasil. Entre os nossos objetivos, está aumentar o portfólio de inovações para o RH e integrar de forma 

inteligente todas as soluções corporativas”, afirma Mariana Dias, CEO e co-fundadora da Gupy, em comunicado. 

Assessores jurídicos 

Assessores da Gupy: 

• Bronstein, Zilberberg, Chueiri e Potenza Advogados: Sócios Eduardo Zilberberg, Guilherme Potenza e Pedro 

Chueiri. Associados Paula Bobrow e Fabio Baum. Estagiária Luiza Pascowitch. 

Assessores do Softbank e Riverwood Capital: 

• Demarest Advogados: Sócios Luciana Tornovsky e Eloy Rizzo. Advogados Claudia Massaia, Marcelo Peloso 

e Renan Sona. 
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