
We drive you to the digital transformation of Human 

Resources

your 
challenge, 
our 
technology

STAFFING SOFTWARE



A Arca24 é uma empresa de software inovadores que desenvolve soluções SaaS para o sector dos recursos 

humanos. Nós chamamo-nos "HR Tech Factory" porque desenvolvemos todos os nossos produtos 

internamente, personalizando soluções em base com as necessidades específicas do cliente.

A empresa foi fundada em 2013 por Gabriele Molteni, o CEO e fundador da Arca24, que tem 20 anos de 

experiência no sector dos RH, 13 dos quais em empresas  de trabalho temporário.

empresas de recrutamento e 

trabalho temporário 
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sobre nós | perfil empresa

Concebemos e implementamos soluções inovadoras em nuvem para:

departamento rh das 

empresas

Horas de desenvolvimento

por ano

+20k
Carregamentos de 

produtos por ano
Candidatos geridos na base de dadosUtilizadores activos no 

Sistema

7M+4k12
PERFIL EMPRESA

https://www.arca24.com/pt/wp-content/uploads/2022/06/arca24_company-video.mp4
https://www.arca24.com/pt/wp-content/uploads/2022/06/arca24_company-video.mp4


tecnologia disruptiva segurança e gestão de dados

certificações
A Arca24 é certificada ISO 9001:2015. Os seus fornecedores 

são certificados ISO 27001, 27017 e 27018.

infra-estruturas
A infra-estrutura está localizada num centro de dados 

DigitalOcean em Frankfurt, com uma réplica em Amesterdão..

cópia de segurança
Os backups dos clientes da Arca24 são realizados duas 

vezes por dia e armazenados num balde encriptado.

orientado para o cliente
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missão |  recursos

soluções

Soluções em nuvem

Disponíveis em 6 línguas

Otimizadas e responsivas para dispositivos movéis 

Integração API

aptidão

Soluções personalizadas

Desenvolvimento

Combinação de competências transversais

Compatibilidade semântica

correspondência de CV AI

Hard skills assessment

computerised adaptive tests

video recruiting

Video CV

Entrevistas em vídeo em tempo real

Entrevistas vídeo automatizadas

lean-ágil & mindset digital

A gestão de processos centrada nas pessoas permite-nos 

definir e otimizar fluxos de trabalho e garantir eficiência e 

qualidade.

Certificazione ISO 9001
Em 2021 completamos o processo de 

certificação ISO 9001.

Experiência internacional no âmbito dos RH

compliance

100% compatível com o GDPR
Todos os nossos serviços estão em conformidade 

com os regulamentos aplicáveis em matéria de 

privacidade e segurança de dados.

Equipa multilingue



o que nos define 

Todos os anos, pelo menos 2% das 

horas de trabalho são investidos em 

treinamento.

33 empregados

12 mulheres - 18 homens

Idade média: 35 anos

CCL Arca24 / Sindicato OCST
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a nossa equipa | foco nas pessoas

o que nos inspira

equilíbrio trabalho-vida
Cremos na flexibilidade do horário 

de trabalho.

treinamento corporativo

Em 2020 elaboramos o nosso Código de Ética

O ambiente de trabalho oferece áreas 

de lazer, que ajudam os colaboradores 

a relaxar e se sentir à vontade.

team building

“As pessoas são a base do sucesso duma 

empresa”

Gabriele Molteni CEO

Contribuímos para a sustentabilidade ecológica 

nas nossas atividades e colaboramos com os 

clientes para desenvolver processos para o uso 

sustentável dos recursos.

sustentabilidade ambiental



software | empresas de recrutamento e trabalho temporário 

Ngage for temporary staffing
Software para empresas de 

recrutamento e trabalho temporário 

O Ngage é ideal para empresas de trabalho temporário e 

de consultoria e sociedades cooperativas.

Oferece:

 front office

 back office  (para mercados: US, CH, IT UK)
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Ngage for permanent placement
Software para empresas de 

recrutamento e trabalho temporário 

O Ngage apoia Empresas de Recrutamento, Head 

Hunting, Executive Search e Career Centers na relação 

com o cliente e na pesquisa & seleção:

 ATS

 CRM

alguns dos nossos clientes

adesão



software | departamento rh das empresas

Talentum
Software de Gestão de Talentos

O Talentum melhora o seu recrutamento reduzindo o tempo 

de contratação em 50% e permite-lhe gerir eficazmente os 

seus empregados dentro dum espaço de trabalho digital.

 ATS baseado em Inteligência Artificial

 Onboarding candidatos e gestão dos dados

 Gestão do desempenho dos funcionários
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parceiros

O programa de parceria Arca24 foi concebido com a vontade para ajudar os nossos parceiros a expandir os 

seus negócios e aumentar a rentabilidade nos seus respectivos mercados com as nossas soluções de RH.

alguns dos nossos clientes



software | portal de emprego

7

JobApt
Software modelo para portais de empregos

O JobApt é um portal de ofertas de emprego “chave na mão”, que 

permite às empresas de trabalho temporário, recrutamento e seleção 

publicar ofertas, pesquisar e selecionar candidatos.

 Modelo personalizado

 E-commerce integrado

 AI CV matching & Soft skills matching

JobCourier
Portal de empregos suíço com a melhor tecnologia de RH

O JobCourier é a forma ideal de divulgar as vagas abertas da sua empresa. O portal 

de empregos conecta empresas de forma fácil e direta com os potenciais 

candidatos, utilizando a melhor tecnologia de RH do mercado.

 Publicação de ofertas de emprego por 30 ou 60 dias

 Banco de dados currículos

 Pré-seleção de candidatos



solução | empresas de recrutamento  &  departamento rh das empresas
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Skillskan
Serviço web AI

A ferramenta de busca semântica está disponível como um serviço web e 

contém milhares de descrições de cargos.

 É capaz de ler e classificar documentos como currículos e ofertas de 

emprego, entender o significado dos textos e classificar os resultados 

da pesquisa automaticamente.

 Só é necessário enviar via protocolo FTP o CV do candidato que quer 

analisar ou o conteúdo da oferta de emprego.

Extracção de dados

Normalização e análise

semântica

Indexação e correspondência

1 2

3

Classificação do conteúdo
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recruiting tools | e-commerce

SoftskillLab
Plataforma de testes psicológicos online

Plataforma de testes psicológicos online que permite 

avaliar candidatos e colaboradores.

Uma biblioteca de testes sobre soft skills, personalidade, 

capacidades cognitivas, estilos psicológicos, inteligência 

emocional, memória e muito mais. 

Plataforma de testes adaptativos online para a avaliação de 

habilidades técnicas e linguísticas.

Testes baseados na tecnologia CAT consistem em fazer 

perguntas de crescente dificuldade, dependendo das 

respostas recebidas.

Plataforma web para a realização de entrevistas de 

vídeo on demand, que permite uma seleção digital 

dos candidatos.

É acessível a partir de todos os dispositivos.

ExaminLab
Plataforma de teste de hard skills

CVideo
Entrevistas em vídeo assíncronas
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Software de aquisição de talentos desenvolvido para PMEs, 

empresas de trabalho temporário e empresas de 

recrutamento de pequena dimensão, que permite melhorar 

os processos de recrutamento.

JobArch
Software de recrutamento para países 

extra-europeus



Arca24.com SA

CH-6883 Novazzano

www.arca24.com sales@arca24.com+41 91 210 89 31
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