
de usuários 
por mês

de tuítes 
por dia

de usuários

Facebook

Twitter

Linkedin

89 
MILHÕES

30
MILHÕES

20
MILHÕES

(fonte: eMarketer dez/2014)

(fonte: eMarketer dez/2014)

(fonte: Linkedin fev/2015)

Crescimento de 
mais de 200% nos 

últimos 3 anos, as Redes 
Sociais Profissionais como 

o Linkedin são as 
preferidas pelos 

recrutadores 
Brasileiros

 utilizam ou 
pensam em utilizar 
Redes Sociais para 

captar mais 
candidatos e obter 
informações para o 

processo 
seletivo

Recrutamento 
       Seleção

Redes Sociais 

Por onde 
 começar

para

?

e

As REDES SOCIAIS

* 
TAMANHO 

NÃO É 
DOCUMENTO: 

** 
9 

em cada

10
recrutadores

As redes sociais no divã, 
entenda como elas funcionam

TWITTER

FACEBOOK

Serviço de microblog que permite publicação de textos com até 
140 caracteres

É orientada para Relacionamento com foco em Amizade, Família, 
Relacionamento/Sentimento

DEFINIÇÃO

SEGUNDO A PIRÂMIDE DA HIERARQUIA DE NECESSIDADE DE MASLOW

Rede social onde pessoas criam seus perfis, preferências e 
hobbies, trocam mensagens e atualizam seus status

É orientada para Relacionamento com foco em Amizade, Família, 
Relacionamento/Sentimento

DEFINIÇÃO

SEGUNDO A PIRÂMIDE DA HIERARQUIA DE NECESSIDADE DE MASLOW

Rede Social profissional permite que as pessoas criem seus perfis, 
atualizem suas informações profissionais (CV), projetos, referências 
e etc

É orientada para Segurança com foco em Emprego, Recursos e 
Propriedade

DEFINIÇÃO

SEGUNDO A PIRÂMIDE DA HIERARQUIA DE NECESSIDADE DE MASLOW

MELHOR USO DO TWITTER, SEGUNDO OPINIÃO DOS RECRUTADORES

Analisar 
candidato antes 

da entrevista

Analisar 
candidato após 

entrevista

Anunciar 
vagas

Obter 
referências

Divulgar 
marca do 

empregador

(fo
nt

e:
 Jo

bv
ite

TWITTER

13h e 15h 

MELHOR USO DO LINKEDIN, SEGUNDO OPINIÃO DOS RECRUTADORES

Qual o melhor  horário 
para publicar

0

10

20

30

40

50

60

70

Dicas para 
anunciar vagas

Entre 

de Segunda à Quinta

LINKEDIN

17h e 18h 

Antes ou depois do 
horário comercial, 
sendo o melhor 

horário entre

FACEBOOK

13h e 17h 
Entre 

de terça a quinta

em dias de semana, 
com picos as 

quartas-feiras em 
torno das 

15h

Como otimizar o retorno dos seus 
anúncios pelo horário

4 PASSOS PARA DESCOBRIR O MELHOR HORÁRIO

Elabore uma 
tabela com uma 
sugestão de 
dias da semana 
e horários 

Publique 
nos dias e 
horários 
planejados

Repita os 
passos ante-
riores até des-
cobrir os me-
lhores dias e 
horários

Analise e 
Registre se 
houve en-
gajamento 
ou retorno

Seja 
criativo: 
Procure fugir de 
padrões e 
modelos prontos 
para criar seus 
anúncios

Use vídeos

Seja 
discreto: 

Anúncios de vagas por 
vídeos ainda são 
novos por aqui, mas 
podem ser um grande 
diferencial para você 
conquistar aquele ta-
lento tão esperado

Crie 
valor
Use canais 
que possam 
levar informações 
e conteúdos 
relevantes para seu público, além 
de seus anúncios. Metralhadoras 
giratórias de vagas não surtem mais 
efeito, por isso, mescle seus anún-
cios com conteúdos inteligentes

Use 
imagens
Uma imagem pode 
valer por mil palavras 
e são as campeãs de 
compartilhamentos e 
curtidas

Nunca responda ou 
forneça informa-
ções sobre o pro-
cesso pelas mídias 
sociais. Direcione 
os anúncios para 
seu sistema ATS 
através de CTA´s 
(calls to action) 
ou links

Apure 
resultados

Faça a medição do retorno que seus 
anúncios geram por canal, assim você 
poderá otimizar futuros investimentos 
em publicidade. Um sistema ATS pode 
controlar isso automaticamente

LINKEDIN

Analisar 
candidato 

após 
entrevista

18%

31%35%
48%

51%
65%

Contatar 
candidatos

19%

Obter 
referências

31%

Anunciar 
vagas

43%

Divulgar 
marca do 

empregador

47%

MELHOR USO DO FACEBOOK, SEGUNDO OPINIÃO DOS RECRUTADORES

(fonte: Jobvite
88 89 90 91 92 93 94 95 96 97

(fonte: Jobvite

91%Anunciar 
vagas

92%Analisar candidato 
antes da entrevista

93%Monitorar potenciais 
candidatos

94%Contatar 
candidatos

96%Procurar 
candidatos

mais POPULARES no BRASIL :

www.compleo.com.br


