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O aumento das redes sociais no 
recrutamento brasileiro, já é uma 
realidade, afinal 9 em cada 10 profis-

sionais de RH já usam ou pensam em usar as redes para 
divulgar suas vagas e pesquisar candidatos. 

Usar as redes sociais como parte da sua estratégia de recruta-
mento e seleção torna o trabalho mais efetivo e focado, pois permi-
te encontrar candidatos de qualidade, tanto ativos quanto passivos. 
O poder viral da rede faz com que simples publicações escalem um 
número inimaginável comparado a outros canais mais tradicionais.

Mas atenção, o simples fato de ter a presença digital nas  
redes não garante bons resultados, é necessário ter uma ferramen-

ta que possa fazer o uso adequado de todos os recursos dispo-
níveis nas redes e que possua integração com seus proces-
sos, pois somente assim você economizará tempo de sua 

equipe e ainda se beneficiará pelo aumento real de 
candidatos sem necessariamente abrir mão da 

qualidade dos mesmos.



PUBLIQUE SUAS VAGAS NAS REDES SOCIAIS

Publicação automática

Com o Compleo ATS você poderá com um cli-
que divulgar suas vagas nas principais redes 
sociais mais utilizadas para recrutamento: Fa-
cebook, Linkedin e Twitter. 

Aplicativo para Facebook

Esse aplicativo disponibiliza uma aba adi-
cional na sua Fan Page para divulgar as 
suas vagas de forma mais destacada e per-
sonalizada.

Webcards no Twitter

O Compleo ATS está preparado para divulgar 
suas vagas utilizando esse recurso que permi-
te aumentar o texto do anúncio para mais de 
140 caracteres. 

FAÇA A GESTÃO DOS CANAIS DE DIVULGAÇÃO

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.
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