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Introdução

Uma nova contratação é sinônimo de desaf io — 
e muito trabalho — para qualquer prof issional 
de Recursos Humanos. Af inal, a chegada de um 
colaborador sempre tem impacto sobre a rotina 
corporativa, elevando assim as expectativas a 
respeito de sua performance.

Para que o resultado seja positivo, a empresa 
precisa aprimorar a estratégia de recrutamento 
e seleção com a ajuda da automatização do 
processo. Já imaginou como seria produtivo 
poder esquecer as planilhas complicadas e o 
trabalho manual e repetitivo?

https://abler.com.br/
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A grande vantagem dos softwares para gestão do 
recrutamento é que eles facilitam o processo. Portanto, 
permitem que o prof issional de RH foque no que é 
essencial para uma escolha adequada às necessidades 
da empresa.

É possível automatizar as tarefas em todas as 
etapas, desde a requisição até a seleção e análise 
de indicadores. No entanto, as vantagens não se 
limitam ao processo de contratação em si, pois acabam 
se refletindo em ganhos em outras áreas da empresa.

Conf ira neste e-book quais os benef ícios de um 
software de automatização de recrutamento e seleção, 
e como ele otimiza cada uma das etapas do processo.

https://abler.com.br/
https://blog.abler.com.br/conheca-os-melhores-livros-de-recrutamento-e-selecao/
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Benefícios da 
automatização

A tecnologia já faz parte do nosso dia a dia, seja em 
casa ou no ambiente de trabalho. Estamos sempre 
envolvidos com recursos que nos permitem reduzir o 
tempo gasto em certas tarefas, bem como aumentar 
a qualidade dos resultados.

Já imaginou um departamento f iscal ter que emitir 
Notas Fiscais manualmente? Impensável, não é 
mesmo? O recrutamento e seleção também ganham 
muito com a tecnologia. Acompanhe os principais 
benef ícios da automatização!

https://abler.com.br/
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Processos seletivos muito demorados podem fazer 
com que a empresa perca bons prof issionais, pois 
eles podem encontrar uma outra vaga — o que é pior, 
na concorrência — antes que a sua empresa tenha 
f inalizado as etapas de seleção.

Além disso, o prof issional de RH não precisará 
mais investir todo seu tempo na elaboração e 
desenvolvimento do processo. Com uma redução 
de cerca de 70% do trabalho após a implantação, a 
atuação do gestor passa a ser muito mais estratégica.

Otimização do tempo

https://abler.com.br/
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Como você bem sabe, todo o processo seletivo precisa 
seguir uma cronologia em que, muitas vezes, uma 
ação depende de outra. Enf im, se uma etapa não for 
concluída outra não poderá começar.

A automatização é perfeita para gerenciar e integrar 
cada uma das fases de um jeito muito mais ef iciente, 
pois o software coleta e reúne os dados de maneira que 
possam ser analisados de forma mais ampla e precisa.

As informações são organizadas para incluir a triagem 
dos currículos, dados sobre desempenho técnico e 
comportamental em testes e as impressões coletadas 
nas etapas de entrevista. Dessa forma, o gestor 
consegue traçar o perf il dos candidatos de maneira 
mais acurada.

Integração das etapas

https://abler.com.br/
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Todos nós sabemos que tempo é dinheiro, em 
especial na área empresarial. Assim, os processos 
de recrutamento e seleção podem ser demorados. 
Como resultado, acabam mobilizando por muito 
tempo a atenção do prof issional de RH e isso pode 
signif icar um custo indireto desnecessário.

Além disso, o processo automatizado passa a ser de 
baixo custo, a escolha acertada do profissional favorece 
a redução da rotatividade e, por consequência, os 
custos com demissões.

Redução de custos

https://abler.com.br/
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Quando o setor de RH está automatizado com um 
software é possível gerenciar o banco de currículos 
com mais organização e agilidade. Diante disso, a 
plataforma permite que tanto o candidato quanto 
a empresa, atualizem as informações diretamente 
no sistema.

Assim, a corporação tem à disposição um banco 
de dados que ajuda a criar um perf il de candidato 
adequado às suas demandas, contribuindo para 
aprimorar cada vez mais os processos seletivos.

Dinamismo e organização

https://abler.com.br/
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Além de trazer agilidade, diminuir tarefas repetitivas 
e reduzir custos, a automatização do recrutamento 
e seleção ainda contribui para a segurança dos dados 
que, apesar de estarem acessíveis aos envolvidos, 
f icarão protegidos de pessoas não autorizadas.

Um sistema digitalizado permite que cada candidato 
ou colaborador tenha seu histórico organizado e 
de fácil acesso para o setor de RH. Isso envolve 
informações do processo de contratação, como o 
currículo, por exemplo, e demais dados sobre sua 
trajetória na empresa.

Mais segurança 
das informações

https://abler.com.br/
https://blog.abler.com.br/vantagens-e-desvantagens-recrutamento-digital-rh/
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Recursos de 
cada etapa do 
processo

Ainda está  em dúvida sobre como a 
automatização ajudará em cada uma das 
fases do recrutamento e seleção? A seguir, 
vamos trazer mais detalhes a respeito dos 
recursos de todas as etapas do processo, para 
você se convencer de uma vez que essa é a 
solução ideal para o departamento de RH.

https://abler.com.br/
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O software permite criar facilmente, e 
de maneira bastante visual, as etapas de 
cada vaga aberta e gerenciá-las de forma 
simultânea. Aliado a isso, é possível criar 
uma página de carreiras completamente 
personalizada e, dessa forma, atrair bons 
candidatos, fortalecendo o employer 
branding da sua empresa.

As  vagas serão publ icadas  de maneira 
automática e gratuita em diversos portais 
voltados para recrutamento e, o melhor de tudo, 
você poderá gerenciar todas as candidaturas, de 
diferentes portais, em um só ambiente.

O acesso fácil ao banco de talentos, com f iltragem 
por aderência às vagas, permite a extensão para 
hunting em plataformas especializadas,  a exemplo, 
o Linkedin.

Requisição Atração

https://abler.com.br/
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Você sabe como é dif ícil lidar com um grande volume 
de currículos para analisar, não é mesmo? Pois bem, 
o software facilitará o processo de triagem pois 
permite acesso ao ranqueamento dos candidatos 
inscritos por aderência à descrição e requisitos da 
vaga.

No entanto, não se limita a esses recursos, pois 
ele ainda oferece múltiplos f iltros para triagem e 
centralização de todas as informações dos candidatos. 
Além disso, tudo acessível a pessoas do time de RH e 
gestores. Dessa forma, há muito mais interação entre 
a equipe, inclusive com uma área para comentários 
sobre os candidatos.

Triagem

https://abler.com.br/
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É possível usar testes comportamentais e técnicos 
prontos para envio aos aspirantes, e ainda ter acesso 
ao ranqueamento dos candidatos por pontuação. 
Logo, o gestor consegue estabelecer um rápido 
comparativo de desempenho.

São mais de 4 mil testes técnicos disponíveis e uma 
ferramenta de análise comportamental. Ainda assim, 
o recrutador também poderá importar ou criar o 
modelo que desejar. Um outro recurso essencial nos 
dias de hoje, e realizadas por meio da plataforma, 
são as entrevistas online.

Qualif icação

https://abler.com.br/
https://blog.abler.com.br/teste-de-perfil-comportamental-veja-5-para-aplicar/
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O software de recrutamento e seleção permite 
que a empresa consiga visualizar todas as 
etapas do processo em formato Kanban, 
bem como possibilita mover facilmente os 
candidatos pelas fases da operação.

Outros indicadores gerais de recrutamento 
f icam disponíveis em tempo real e podem ser 
acessados remotamente:

Tempo de fechamento e vaga;

Número de visualizações da vaga;

Candidaturas por vagas;

Faixa etária e gênero dos candidatos;

Canais de divulgação etc.

Seleção

https://abler.com.br/
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Conclusão

O uso de um sistema automatizado para Recursos Humanos já faz 
parte da rotina de muitas empresas com resultados e benef ícios 
inquestionáveis. A Abler ajuda seus parceiros a conquistar muito 
mais autonomia e agilidade, com até 70% de otimização do processo 
de contratação em geral.

Em resultados mais detalhados, os números são ainda mais 
surpreendentes e podem chegar a 88% de redução no tempo gasto 
com o processo de recrutamento e seleção, ou seja, o período 
médio para o fechamento de vagas é reduzido para apenas 8 dias. 
Sem dúvida, um resultado para fazer qualquer gestor sorrir.

Quer saber como deixar o RH da empresa ainda mais ágil? Conf ira 
também esse artigo sobre onboarding de colaborador online!

https://abler.com.br/
https://blog.abler.com.br/onboarding-de-colaborador-online-confira-4-dicas/
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Fontes

https://blog.connekt.com.br/6-vantagens-de-usar-um-sistema-de-gestao-
de-recrutamento-e-selecao/

https://xerpay.com.br/blog/tecnologia-recrutamento-selecao/

https: //blog.pandape.com.br/5-formas-de-criar-um-processo-de-
recrutamento-e-selecao-automatizado/

https://abler.com.br/
https://blog.connekt.com.br/6-vantagens-de-usar-um-sistema-de-gestao-de-recrutamento-e-selecao/
https://blog.connekt.com.br/6-vantagens-de-usar-um-sistema-de-gestao-de-recrutamento-e-selecao/
https://xerpay.com.br/blog/tecnologia-recrutamento-selecao/
https://blog.pandape.com.br/5-formas-de-criar-um-processo-de-recrutamento-e-selecao-automatizado/
https://blog.pandape.com.br/5-formas-de-criar-um-processo-de-recrutamento-e-selecao-automatizado/
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