
COMO  
SOCIALIZAR O 

SEU PROCESSO DE 
RECRUTAMENTO

Atraia mais candidatos de 
qualidade com menos  

esforço do seu RH



R
ecrutar de forma so-
cial é o mesmo que desen-
volver pequenas estratégias 
para que as pessoas que cercam 

a sua empresa, como seus colaboradores, parceiros e 
candidatos interessados, atuem proativamente a favor do 

seu recrutamento e seleção, seja através de valorização da sua 
marca de empregador ou na divulgação de suas oportunidades. 

Há muitos caminhos que podem ser trilhados para divulgar a sua 
marca e suas oportunidades de forma social, a mais antiga delas é 
o “boca a boca”. Apesar de ser algo relativamente simples, desen-

volver ações para atingir esse objetivo requer planejamento,  
tecnologia adequada e acompanhamento pelo seu RH.

Um projeto para tornar o seu recrutamento mais social poderá 
durar um bom tempo e deverá levar em conta as pequenas 

ações realizadas no dia a dia. Investimentos de tempo e 
esforço com foco na divulgação, uso de redes sociais 

e melhora na experiência dos candidatos, pode-
rão ser minimizados se você usar as ferra-

mentas certas para atingir  
esse objetivo. 



FOQUE NA SOCIALIZAÇÃO DO SEU PROCESSO

Gestão de indicações e referências

Pesquisas indicam que as contratações por referências são melhores, mais rápidas, mais baratas e com melhor 
retenção. Comece a levar este assunto a sério e permita que seus colaboradores façam indicações e deem 
referências. Que tal premiar os colaboradores mais engajados em trazer novos talentos para sua empresa? O 
Compleo ATS permite atribuir pontos para os colaboradores e fornece meios para você fazer bom uso de indicações 
e referências na hora de contratar.

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.

Uso das Redes Sociais

Com o Compleo ATS você poderá com um clique divulgar suas vagas nas principais redes sociais mais utilizadas 
para recrutamento: Facebook, Linkedin e Twitter, além de outras facilidades como usar um aplicativo na Fan Page 
do Facebook e os famosos Twitter Cards.



Portais de vagas do mercado

Divulgar de forma rápida as suas oportunidades nos principais portais de vagas do mercado como Catho e Indeed 
pode ajudar a alcançar os candidatos tão desejados para as suas vagas.

Compartilhamento da Avaliação

Permitir que outros colaboradores compartilhem sua impressão sobre um candidato e digam se o acham adequado 
para a vaga é uma excelente forma de obter mais colaboração.

Triagem por Vídeo

A triagem por vídeo, permite montar perguntas para que os candidatos respondam via vídeo através do próprio 
Compleo ATS. Depois, assistir aos vídeos, compare as respostas, registre seu ponto de vista e envolva outras 
pessoas no processo para contribuir com a sua avaliação.
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