
 COMUNICAÇÃO
COMO MELHORAR A   

COM O

CANDIDATO  
ATRAIA OS CANDIDATOS CERTOS 

COM UMA COMUNICAÇÃO 
PERSONALIZADA



Quando o assunto é a comunicação com seus candidatos, você deve prestar atenção em três pontos críticos dessa ativi-
dade tão importante para o recrutamento: 

1. Adequar a mensagem que você deseja transmitir para o seu público alvo;

2. Apresentar as mensagens certas nos lugares certos; 

3. Tratar de maneira adequada as comunicações que mantém com seus candidatos.

Com uma ferramenta preparada para lidar com esses pontos acima, você poderá de forma simples e fácil, melhorar a comu-
nicação com seus candidatos com a vantagem de economizar tempo e garantir a qualidade que certamente será percebida 
por todos que participam dos seus processos.



PERSONALIZE SUAS MENSAGENSPERSONALIZE SUAS MENSAGENS

PERSONALIZAÇÃO
DE E-MAILS

Todos os e-mails enviados a 
partir do Compleo ATS podem ser 

personalizados de acordo com 
a sua necessidade, respeitando 

cada etapa do seu processo.

CUSTOMIZAÇÃO DO ANÚNCIO DA 
VAGA PARA REDES SOCIAIS

No Compleo ATS criar  
anúncios personalizados usando 
texto ou imagens de acordo com 

as suas Redes Sociais é uma 
tarefa muito simples.

VÍDEO INSTITUCIONAL  
E VÍDEO DA OPORTUNIDADE

Utilizar um vídeo Institucional para 
divulgar a sua marca em seu site 
na área de Oportunidades pode 
ser uma ótima estratégia para 
atrair mais candidatos, assim 
como usar pequenos vídeos 

personalizados para apresentar 
cada uma de suas vagas.
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FAÇA A GESTÃO DOS CANAIS DE DIVULGAÇÃO

INVISTA EM ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO PÓS-CANDIDATURA

A gestão de canais permite identificar quais Redes Sociais estão gerando o maior retorno. 

Com essa informação na mão você poderá nortear estratégias de divulgação de vagas, tais como: Onde postar 
mais, adaptar anúncios, contratar anúncios, entre outros insights que permitirão usar seus esforços e dinheiro 
nos meios mais eficazes para achar seus novos talentos.

FORMULÁRIO DE TRIAGEM

Criar anúncios mais amplos e associá-los a um formulário inteligente que possa realizar uma pré-triagem automá-
tica de seus candidatos é uma ótima estratégia para envolver mais candidatos sem se afastar do perfil desejado.

Formulários inteligentes permitem perguntas que podem ser personalizadas incluindo diversos formatos. Além des-
sa facilidade, é possível também, criar fluxos de perguntas com lógica, onde uma pergunta só aparece se a pergun-
ta anterior satisfazer determinadas condições de respostas da pergunta anterior.

COMUNICAÇÃO CENTRALIZADA

O Compleo ATS permite você enviar e-mails para o candidato a partir da ferramenta de forma que toda a conversa 
fique armazenada de forma centralizada junto ao histórico do candidato. 

Todas as mensagens são reenviadas automaticamente para a sua caixa postal externa para que a comunicação 
fique sempre sincronizada com o software de e-mail de sua preferência.


