
Em uma recente pesquisa com nossos Prospects e Clientes identificamos alguns padrões 
que antecederam a compra de uma ferramenta de ATS. A pesquisa foi realizada entre o 

período de Novembro de 2014 e Dezembro de 2014 com aproximadamente 200 empresas

 "Critérios de escolha de um ATS"

Porte 
das 

Empresas

Quantidade 
de processos 

seletivos

Participação 
das pessoas 

nos processos 
seletivos

Prefil das 
pessoas que 

responderam 
a pesquisa

37,5%
Até 100 
funcionários31,25%

Acima de 1000
funcionários

12,5%
601 a 1000
funcionários

18,75% 
De 301 a 600 
funcionários

43,75%
Analista de 
Recrutamento 
& Seleção

68,75%
Sempre

12,5%
De 16 a 20 
processos

18,75%
Menos de 5 
processos

18,75%
De 5 a 10 
processos

6,25%
De 11 a 15 
processos

43,75%
Acima de 30
processos

12,5%
Proprietário

43,75% 
Gestor/
Coordenador

31,25%
As vezes

Os principais benefícios relacionados a um ATS

100%

81,25

Linkedin

Indicação interna ou externa (sem custo)

81,25Anúncio de vagas em sites (gratuíto e pago)

62,5%

62,5%

Site da própria empresa (fale conosco)

Pesquisa em bancos de currículos na Internet

43,75%Facebook

37,50%Contratação de Consultorias de RH

25%Headhunters

18,75%Grupos do Yahoo

18,75%Fóruns específicos

18,75%Anúncios em jornais

6,25%Twitter

6,25%Blogs

6,25%Revistas

0,00%Google Plus

Aumenta a 
produtividade 

do analista 
de RH

Ajuda a 
montar um 

banco de CV 
para a 

empresa

Reduz 
o tempo 

dos 
processos 
seletivos

Aumenta 
a quantidade 

de 
candidatos

Ajuda a 
reforçar a 
marca da 

empresa no 
mercado

Melhora a 
qualidade 

dos 
candidatos 

que 
participam 

do processo

Reduz 
custos 
da área 
de RH

62,50% 62,50%
56,25%

37,5%

18,74%
12,5% 12,5%

Quais as principais fontes de candidatos utilizadas 
nos processos seletivos? 

Ordem de importância dos  principais critérios de avaliação

PARTICIPE TAMBÉM DA PESQUISA, SUA OPINIÃO É MUITO IMPORTANTE 
PARA NÓS E PARA TODOS QUE RECEBEM ESSA PESQUISA ATUALIZADA

Para participar de uma nova edição dessa pesquisa clique aqui 
https://pt.surveymonkey.com/s/RC62CZQ e responda as perguntas de 
acordo com as orientações. 

Segurança dos dados e serviços

Modelo de Contratação (por vaga x por usuário) 
Faixa de Planos (de “x” a “y” vagas ativas) 
Simplicidade no uso (telas mais intuitivas e de fácil preenchimento)

Integração (redes sociais)

Suporte

Atendimento

Quantidade de funcionalidades

Mobilidade (celular e tablets)

Preço / Descontos (planos anuais) e 
Upgrade dos dados para o sistema novo


