
CASE

Recruteme automatiza Recrutamento e Seleção, reduz 
custos e amplia produtividade com Compleo ATS
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a empresa Atuação
A Recruteme é uma empresa nacional presente 
no mercado de serviços voltados para RH desde 

2012, com forte atuação em Recrutamento 
e Seleção de profissionais, desde estagiários 

até especialistas, analistas, supervisores, 
coordenadores, gerentes, e altos executivos, como 

CEO, CFO, CTI e COO.

Com um modelo inovador a Recruteme não atua 
somente de forma ativa na busca por profissionais 

no mercado. Como parte de sua estratégia e modelo 
de negócio a empresa procura criar um cenário 
de fidelização junto aos profissionais de forma a 

oferecer serviços e vantagens que possam engajar os 
candidatos para que permaneçam sempre próximo 

da empresa e consequentemente das oportunidades 
oferecidas para agilizar os processos de seleção. 
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Necessidade: Objetivo: 

A empresa necessitava de um serviço que 
fornecesse mais transparência aos seus 

clientes. E que ainda automatizasse o processo 
de Recrutamento e Seleção, de ponta a ponta, 

proporcionando aos clientes uma visão mais ampla 
e detalhada do seu trabalho.

Segundo Ícaro Domingos, co-fundador da Recru-
teme, ter um serviço apoiado por tecnologias que 
possam ter um papel fundamental na estratégia 
da empresa diante à crise econômica do Brasil é 
fundamental. “Nesse cenário de instabilidade é 

preciso se reinventar, oferecendo algo diferente e 
que agregue ainda mais valor aos clientes”, é exa-
tamente esse cenário de como a Recruteme está 

se reinventando que será apresentado nesse Case.

Buscar um processo  
mais transparente,  
otimizado e flexível

Inovar na 
crise para oferecer 

um diferencial
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“Antes todo o processo de cadastro das vagas era feito de forma 
manual em formato excel, o que demorava cerca de sete a oito horas 
para ser finalizado, além de trazer riscos de erros de digitação”.

“Agora, em no máximo uma hora tudo é finalizado, pois o próprio 
cliente preenche as especificações necessárias para a vaga direta-
mente no Portal. Ou seja, otimizo papel, mão de obra e tempo”.

Além de oferecer essa facilidade aos clientes, a Recruteme, a partir 
do Compleo, ampliou a produtividade de sua equipe e passou, tam-
bém, a reduzir custos.

O antes e o depois do Compleo ATS
cenário

como era como ficou
“Os clientes sabiam que estávamos entrevistando, mas não tinham 
mais detalhes”.

“Hoje, eles podem rastrear todo o processo. O serviço disponibiliza o 
Portal do Cliente, no qual os clientes podem cadastrar solicitações de 
vagas diretamente, incluindo as especificações de cada uma delas 
conforme desejar, tudo de forma on line via login e senha”.
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“O processo antes era padronizado e tínhamos dificuldade de per-
sonalizar a operação com objetivo de torná-la mais flexível e rápida, 
respeitando a particularidade de cada cliente”.

“Como o processo da nossa operação não era integrado e automati-
zado perdia-se tempo na organização e busca de informações.”

O Compleo ATS permite criar um workflow de todos os passos que os 
clientes da Recruteme querem que sejam aplicados durante a entre-
vista. “Depois que o cliente preenche no Portal as especificações das 
vagas, criamos um fluxo de trabalho que pode englobar gravação de 
vídeo entrevistas, provas, testes, aplicação de perguntas específicas, 
etc., isso tudo de uma maneira totalmente personalizada de acordo 
com as necessidades de cada cliente.”

“Os recursos embutidos no serviço deixam o processo totalmente 
amarrado, desde a captação de currículos, checagem se o candidato 
é elegível para tal vaga, aplicação dos testes técnicos e comporta-
mentais, gravação de vídeo entrevistas, até a busca de referências de 
cada candidato. Ao organizar e automatizar todas essas informações, 
o Compleo ATS nos possibilita ainda gerar um rico banco de dados 
que pode nos servir para preencher vagas futuras que apresentem 
características similares. Esse é outro grande benefício que a ferra-
menta agregou ao nosso negócio”.

O antes e o depois do Compleo ATS
cenário

como era como ficou
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benefícios: Resultados: 

A possibilidade de realizar entrevistas via vídeo é 
outra vantagem apontada por Domingos. “O vídeo 
trouxe muito mais praticidade ao Recrutamento. 
Com ele, é possível perceber logo de cara se um 
candidato tem uma boa oratória, se está vesti-
do adequadamente, ou se tem boa postura, por 

exemplo. Se isso fosse feito de maneira presencial 
demoraria pelo menos uma hora para finalizar 

essa etapa, gastando o tempo dos recrutadores e 
do candidato também”.

Implantado há cerca de três meses, o Compleo 
ATS já auxiliou a Recruteme a preencher 120 

vagas e captar mais de 1.800 novos currículos. 
“Suas funcionalidades trouxeram mais dinamis-

mo, rapidez e precisão para nossa atuação, e, isso 
possibilitou um ganho de 40% a mais no volume 
de contratações que registramos mensalmente”, 
afirma o diretor da companhia, completando que, 

hoje, 90% dos clientes já utilizam a solução.

Serviço agregou  
tecnologias inovadoras, 
como a vídeo entrevista

Ganho de 40% a mais no volume 
de contratações  

registradas mensalmente
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