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A Atlas aumenta seus investimentos estratégicos da Série B em até US$ 200 milhões com a 
Sixth Street Growth  

Empresa global de tecnologia em GCH deverá investir na ampliação de sua plataforma de 
gestão de recursos humanos em apoio a empresas inovadoras em busca de soluções flexíveis 

para explorar o novo mundo do trabalho  
 

CHICAGO – 15 de setembro de 2022 – A Atlas, líder no setor de soluções e tecnologia para 
empregadores registrados (Employers of Record - EOR), anunciou hoje que firmou parceria com 
a Sixth Street Growth, empresa de investimentos para o crescimento global dos investimentos 
da Sixth Street.  A Sixth Street Growth fará um investimento estratégico em patrimônio de até 
US$ 200 milhões, para dar suporte à expansão contínua da Atlas. 
 
A Atlas foi pioneira no modelo de empregador direto registrado, que conta com o apoio de 
entidades em mais de 160 países, e desenvolveu sua tecnologia com o foco concentrado em 
ajudar seus clientes a cumprirem as regras e normas trabalhistas em todo o mundo. A liderança 
em tecnologia e sua experiência local direta permite à Atlas auxiliar empresas com ambições 
em nível global, proporcionando às organizações a flexibilidade de contratar e gerenciar os 
melhores talentos em todo o mundo, por intermédio de especialistas locais assistidos por uma 
plataforma de tecnologia empresarial.  
 
"O futuro do trabalho prospera em todas as fronteiras e culturas" – disse Rick Hammell, 
fundador e CEO da Atlas. "A Atlas está permitindo às empresas clientes que aproveitem a 
oportunidade de se tornarem competitivas, flexíveis e atuar sem fronteiras. Esse novo 
investimento da Sixth Street nos permite continuar atendendo às necessidades dos nossos 
clientes, oferecendo os métodos mais ágeis e inovadores de se expandir em novos mercados, 
contratar talentos, gerenciar os riscos da não conformidade e efetuar pagamentos 
internacionalmente". 
 
O investimento de hoje otimizará ainda mais a plataforma tecnológica da Atlas, oferecendo 
mais flexibilidade aos usuários por meio de recursos de autosserviço adicionais e de 
automação, que vão permitir às empresas se adequarem mais rapidamente, qualquer que seja 
o número de profissionais contratados. Os fundos também serão aplicados na localização de 
software e suporte em tempo real ao atendimento aos clientes, na sua própria região. Essas 
otimizações nas plataformas de software ocorrerão depois que a Atlas foi classificada como 
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Líder nas categorias de serviços de Tecnologia de capacitação e EOR global, no mais recente 
relatório da ferramenta de avaliação e classificação de fornecedores da NelsonHall (NelsonHall 
Evaluation and Assessement Tool - NEAT).  
 
 
 

Em associação ao investimento, Nari Ansari, diretor administrativo da Sixth Street Growth, vai 
se juntar à diretoria da Atlas.   
 
Ansari comentou que "A Atlas é uma das empresas mais inovadoras que estão ajudando 
empregadores em todos os setores a gerenciar uma dinâmica trabalhista cada vez mais 
complexa em todo o mundo.  Estamos entusiasmados com a parceria firmada com Rick e a 
equipe da Atlas para a próxima fase de crescimento". 
 
A Atlas, que vem crescendo exponencialmente nos últimos dois anos, recebeu seu investimento 
inicial da Guidepost Growth Equity, empresa líder em crescimento patrimonial, com foco em 
empresas de tecnologia com alto índice de crescimento. Com essa primeira injeção de capital 
institucional, a empresa acelerou seu crescimento, acrescentando novos talentos ao seu quadro 
de funcionários global e expandindo seu pacote de produtos de RH, cujo ponto alto é a 
plataforma da Atlas. 
 
"Estamos entusiasmados em manter nossa parceria com a equipe da Atlas e trabalhar com a 
Sixth Street para prestar suporte aos planos de crescimento da empresa" – disse Chris 
Cavanagh, sócio geral da Guidepost Growth Equity. 
 
Baird atuou como agente exclusivo de lançamentos e Cooley atuou como assessor jurídico na 
Atlas. 
 
Sobre a Atlas 
A Atlas permite a empresas inovadoras concorrer em uma economia global, acreditando que as 
empresas devem empregar quem quer que desejarem, onde quer que os talentos forem 
identificados. Como a maior empregadora direta registrada (EOR), com unidades de negócios 
em mais de 160 países, a Atlas é uma plataforma de tecnologia que conta com o apoio de 
especialistas e oferece flexibilidade para que as empresas clientes ampliem seus negócios em 
todas as fronteiras, contratem novos talentos, gerenciem sua conformidade e remunerem sua 
mão de obra global sem que a necessidade de manter uma unidade de negócios localmente. 
 
A Atlas foi desenvolvida com anos de experiência explorando os desafios da contratação e 
remuneração de funcionários internacionalmente de forma diligenciada, ao mesmo tempo 
assegurando a conformidade à legislação local. Essa experiência representa vivência e 
especialização locais, com uma plataforma tecnológica empresarial que atende a milhares de 
empresas e equipes remotas. A plataforma da Atlas foi projetada exclusivamente para oferecer 
soluções para EORs de ponta a ponta e capacitar experiências de usuários que ofereçam 
recursos de autosserviço e perspectivas em tempo real, que geram melhores resultados 

comerciais. Saiba mais em atlasHXM.com ou siga a Atlas no LinkedIn, no Twitter (@Atlas_HXM). 
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Sobre a Sixth Street  
A Sixth Street é uma empresa líder mundial em investimentos, com mais de US$ 60 bilhões em 
ativos e capital sob sua gestão. A Sixth Street Growth é a plataforma dedicada da empresa para 
a realização de investimentos privados no crescimento das empresas. A equipe da Sixth Street 
Growth firma parcerias com empresas e equipes de gestão, para fornecer soluções de capital 
sob medida para acelerar o crescimento orgânico e inorgânico. A Sixth Street já investiu mais de 
US$ 5 bilhões no crescimento de mais de 40 empresa, investindo em estratégias desde a 
constituição dessas empresas. Entre os investimentos mais expressivos da Sixth Street Growth, 
podemos citar a Airbnb, AvidXchange, Bloomreach, Datavant, DrFirst, Gainsight, MDLIVE, 
Spotify e Sprinklr. Para obter mais informações, visite www.sixthstreetgrowth.com ou siga a 
Sixth Street no LinkedIn, Twitter (@sixthstreetnews), e Instagram (@sixthstreetpartners). 
 
Sobre a Guidepost Growth Equity 
A Guidepost Growth Equity é uma empresa líder em crescimento do patrimônio que firma 
parcerias com empresas de tecnologia, oferecendo soluções inovadoras em mercados de 
grande porte e dinâmicos, incluindo aplicativos de software, serviços de dados, software de 
infraestrutura e serviços tecnológicos. Seus investimentos atuais e anteriores incluem a Atlas, 
Dyn (adquirida pela Oracle), Jive Communications (adquirida pela LogMeIn), Lucid (adquirida 
pelo Grupo Cint AB), Mineral, OutSystems, ProtoLabs (listada na Bolsa de Valores de NY) e WP 
Engine. A Guidepost Growth Equity oferece o orientação sobre capital flexível, suporte 
operacional e estratégias necessária para proporcionar o sucesso permanente de empresas em 
fase de crescimento, e tem mais de US$ 1,6 bilhões em capital sob sua gestão. Para obter mais 
informações, visite nosso site: guidepostgrowth.com ou siga a Guidepost no LinkedIn. 
 

https://www.linkedin.com/company/sixthstreet/
https://twitter.com/sixthstreetnews
https://www.instagram.com/SixthStreetPartners/

